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Meddelelse nr. 67 
 
10. maj 2002      

 

Cipralex® godkendelser i Europa 
 
Som beskrevet i delrapport for 1. kvartal 2002, tilsendt Københavns 
Fondsbørs den 7. maj 2002, fremsendes hermed en fuldstændig og 
endelig oversigt over EØS-lande, der i forbindelse med den gensidige 
europæiske godkendelsesprocedure har godkendt Cipralex® til behandling 
af depression og panikangst. 
 
Følgende lande godkendte Cipralex® inden for den i lovgivningen fastsatte 
tidsfrist på 90 dage: 
 

• Belgien 
• Danmark 
• Storbritannien 
• Frankrig 
• Irland 
• Island 
• Luxembourg 
• Norge 
• Sverige (reference-land) 
• Østrig 

 
I tillæg til disse lande, men ikke som et resultat af den europæiske 
gensidige godkendelsesprocedure, er Cipralex® godkendt til behandling af 
depression i Schweiz og Litauen. 
 
På basis af disse godkendelser vil der blive ansøgt nationalt i flere Central- 
og Østeuropæiske lande, hvor de fleste ansøgninger forventes 
gennemgået og godkendt i 2. halvår 2002. Godkendelsen af Cipralex® i 
Australien og Canada forventes i 2. halvår 2002 henholdsvis 1. halvår 
2003. 
 
I samtlige disse lande vil lancering finde sted umiddelbart efter udstedt 
markedsføringstilladelse samt gennemførte tilskudsforhandlinger med de 
respektive myndigheder. 
 
På dag 89 og 90 af den europæiske gensidige godkendelsesprocedure blev 
det klart, at Portugal, Grækenland, Italien, Spanien, Finland og Tyskland 
ikke agtede at godkende Lundbecks ansøgning inden for den fastsatte 
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tidsramme på 90 dage, hvorfor Lundbeck, efter råd fra reference-landet 
Sverige, valgte at trække registreringsansøgningen tilbage i disse 6 lande. 
Lundbeck forventer, at Cipralex® godkendes også i disse lande. De 
fortsatte drøftelser om godkendelse af Cipralex® i de pågældende lande 
forestås af Sverige. Når det endelige tidsforløb for ny vurdering samt 
godkendelsesprocedure er fastlagt, vil dette blive meddelt. 
Tilbagetrækningen af ansøgningerne har ingen indflydelse på 
godkendelserne i de øvrige EØS-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. 
 
 

________________________ 
 
 
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. 


