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12. september 2002 
 
Lundbeck og Abbott Laboratories indgår strategisk alliance om 
Lexapro™ i Latinamerika 
 
H. Lundbeck A/S og Abbott Laboratories har i dag indgået en aftale om at 
markedsføre, sælge og distribuere Lexapro™ (escitalopram) på alle 
markeder i Latinamerika. Lexapro™ sælges desuden under varemærket 
Cipralex® i mange lande verden over.  
 
De to selskabers forretningsinfrastrukturer udgør tilsammen et stærkt 
fundament for en succesfuld introduktion af Lexapro™. Som en del af 
aftalen vil Lexapro™ blive promoveret af et omfattende antal 
lægemiddelrepræsentanter, hvilket gør Lexapro™ til det mest 
promoverede antidepressivum i Latinamerika. 
 
Lexapro™, der er et andengenerations antidepressivum, tilhører 
kategorien af selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), som 
anvendes til behandling af depression og panikangst. Lexapro™  har i 
kliniske undersøgelser vist sig at være yderst effektiv, ligesom præparatet 
tolereres særdeles godt. Det har desuden vist sig, at mange patienter, 
som tager 10 mg Lexapro™ om dagen, får en hurtigere lindring af 
depressionssymptomer efter den første uges behandling, hvilket ikke er 
tilfældet med citalopram eller andre konkurrerende SSRI-præparater. De 
mest rapporterede bivirkninger i forbindelse med SSRIer er bl.a. kvalme, 
ejakulationsforstyrrelser, søvnløshed, diaré, mundtørhed, svimmelhed og 
søvnforstyrrelser.  
 
“Vi er meget glade for at kunne tilbyde latinamerikanske patienter, der 
lider af depression eller panikangst en ny behandlingsmulighed med 
Lexapro™”, udtaler direktør Roberto Reyes, Latin America and Canada, 
Abbott Laboratories. “Vi har allerede en fremragende portefølje af 
præparater til behandling af neurologiske lidelser, bl.a. dissemineret 
sklerose, epilepsi og maniske depressioner. Lexapro™, som er den mest 
lovende nye antidepressive behandling på markedet, vil komplementere 
vores portefølje”, siger Roberto Reyes.
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“Vi har, pga. lægemidlets unikke karakteristika, oplevet en interesse for 
Lexapro™ uden sidestykke fra en række store farmaceutiske selskaber. 
Lundbeck anser Latinamerika for at være et strategisk interessant marked 
og har i de seneste år udvidet aktiviteterne i Latinamerika med succes”, 
siger direktør Stig Løkke Pedersen, Corporate Affairs and Commercial 
Operation Canada, Latin America and Asia, H. Lundbeck A/S. 
 
”Lexapro™’s store markedspotentiale retfærdiggør en betydelig 
ressourceallokering fra en strategisk partner. Abbotts stærke position i 
Latinamerika og virksomhedens viden om sygdomme i 
centralnervesystemet gør Abbott til den helt ideelle samarbejdspartner for 
Lundbeck. Denne aftale viser, at vi er parat og opsatte på at gøre 
Lexapro™ til det mest udskrevne og udbredte antidepressivum på det 
latinamerikanske marked,” siger Stig Løkke Pedersen. 
 
Lexapro™ er godkendt i USA, Mexico, Storbritannien og Nordirland, 
Sverige, Schweiz, Frankrig, Danmark, Litauen, Belgien, Irland, Island, 
Luxembourg, Norge og Østrig. Lundbeck afventer i øjeblikket godkendelse 
af Lexapro™ i en række andre lande. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens resultat for regnskabsåret 2002. Selskabet forventer således 
fortsat 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. 
 

________________________ 
 
Abbott Laboratories er en global, bredt funderet medicinalvirksomhed, 
som beskæftiger sig med forskning i samt udvikling, produktion og 
markedsføring af medicinalprodukter, kosttilskud og lægevidenskabelige 
produkter, herunder medicinske apparater og produkter til 
diagnosticering. Virksomheden har ca. 70.000 ansatte og markedsfører 
sine produkter i over 130 lande. Abbotts nyhedsmeddelelser og andre 
oplysninger kan findes på http://www.abbott.com/  
 
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.  
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og beskæftiger ca. 4.600 medarbejdere. Lundbecks nyhedsmeddelelser og 
andre oplysninger kan findes på http://www.lundbeck.com/  
 
 


