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Meddelelse nr. 80 
 
26. september 2002      

 

Tegning af medarbejderaktier i H. Lundbeck A/S afsluttet 
 
Resultatet af tegningen af medarbejderaktier har vist, at 82 procent af de 
tegningsberettigede medarbejdere har valgt at tegne medarbejderaktier i 
H. Lundbeck A/S. 
 
Som meddelt i meddelelse nr. 72 af 2. juli 2002, har Lundbeck i perioden 
9. september til 19. september 2002 gennemført en medarbejderrettet 
emission med udstedelse af op til nominelt DKK 7,5 mio. nye aktier i H. 
Lundbeck A/S, i henhold til en bemyndigelse givet på selskabets 
generalforsamling den 9. april 2002. Medarbejderaktierne blev tilbudt til 
medarbejderne i H. Lundbeck A/S, Lundbeck Middle East A/S, Lundbeck 
Pharma A/S samt medarbejderne i Lundbecks datterselskaber i England, 
Portugal, Japan, Korea og Tyrkiet. Medarbejdere i Lundbecks øvrige 
datterselskaber er i samme periode blevet tilbudt en fantomaktieordning.  
 
Medarbejderaktierne og fantomaktierne blev tilbudt til kurs DKK 81. 
 
Medarbejderne har i alt tegnet aktier for nominelt DKK 3.206.425 
svarende til 641.285 stk. aktier. Aktiekapitalen vil efter registrering 
udgøre nominelt DKK 1.168.709.925, svarende til 233.741.985 stk. aktier 
a DKK 5.  
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2002. Selskabet forventer en 
stigning i omsætning på ca. 20% i forhold til 2001, mens resultat af 
primær drift fortsat forventes at stige med ca. 20% i forhold til 2001. 
 
For yderligere information kontakt venligst direktør & CFO Hans Henrik 
Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller funktionschef 
Steen Juul Jensen, Koncernkommunikation & Investor Relations, på 
telefon 36 30 13 11, lokal 3006. 

________________________ 
 
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som 
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og 
salg af lægemidler til behandling af psykiatriske og neurologiske 
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2001 på DKK 7,7 mia. 
og beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere. 


