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Årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. januar-31. december
2001

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har i dag godkendt selskabets regnskab
for 2001.

Lundbeck har haft et særdeles tilfredsstillende år, hvor koncernen
opnåede sit hidtil bedste økonomiske resultat. Såvel omsætning som
indtjening oversteg de forventninger, ledelsen tilkendegav i årsregnskabet
for 2000 og er på niveau med de forventninger, ledelsen tilkendegav i
forbindelse med aflæggelsen af selskabets halvårsrapport den 14. august
2001.

Hovedpunkterne i regnskabet er:

• Omsætningen steg med 36% til DKK 7.656 mio. i forhold til 2000.

• Resultat af primær drift steg med 82% til DKK 1.826 mio. i forhold til
2000.

• Resultat før skat og resultat efter skat og minoritetsinteresser steg
med henholdsvis 37% til DKK 1.905 mio. og 33% til DKK 1.311 mio. i
forhold til 2000.

• Salget af Cipramil® steg med 31% til DKK 4.539 mio. i forhold til 2000.

• Indtægter fra salg af Celexa® i USA steg med 44% til DKK 1.657 mio. i
forhold til 2000.

• Lundbeck påbegyndte i 2001 leveringen af escitalopram til Forest.
Lundbecks indtægter udgjorde i 2001 DKK 259 mio.

• Som følge af øgede nettoinvesteringer, herunder købet af Byk Gulden
Lomberg Chemische Fabrik GmbH’s andel af det fællesejede selskab
Lundbeck GmbH & Co., faldt det fri cashflow fra DKK 170 mio. i 2000
til DKK –341 mio. i 2001.
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• Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 9. april 2002, at der
udbetales et udbytte på DKK 1,14 pr. aktie svarende til DKK 263 mio.
For at fastholde og tiltrække nøglemedarbejdere til selskabet, har
Lundbecks bestyrelse på sit møde den 5. marts besluttet at indføre en
optionsordning.

Selskabet forventer en fortsat positiv udvikling i såvel omsætning som
indtjening i 2002. Omsætningen forventes at stige 10-12% i forhold til
2001, mens resultatet af primær drift forventes at stige med 12-15% i
forhold til 2001.

Hoved- og nøgletal 1. januar - 31. december 2001 fra koncernregnskabet
(revideret)

* Beregning af nøgletal følger Den Danske Finansanalytikerforenings
”Anbefalinger & Nøgletal 1997” (4. rev. udgave).

(DKK mio.) 2001 2000 1999 1998 1997 Ændring i %
2000-2001

Hovedtal
Nettoomsætning 7.656 5.623 3.991 3.200 2.639 36%
Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.541 1.416 824 619 433 9%
Resultat af primær drift 1.826 1.004 664 353 417 82%
Finansielle poster, netto 79 386 239 68 -3 -80%
Resultat før skat 1.905 1.390 902 421 414 37%
Årets resultat før minoritetsinteresser 1.323 996 655 298 281 33%
Årets resultat 1.311 985 655 292 278 33%

Aktiver i alt 7.966 6.783 4.639 2.987 2.756 17%
Egenkapital 4.742 3.757 2.911 1.787 1.530 26%
Cashflow fra drifts - og investeringsaktivitet -341 170 375 414 226 -301%
Materielle og immaterielle anlægsinvesteringer, brutto 1.883 952 375 272 188 98%
Gennemsnitlig antal ansatte 3.560 3.002 2.653 2.286 2.003 19%

Aktiedata
Resultat pr. aktie (EPS) (DKK) 5,63 4,22 2,88 1,32 1,26 33%
Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) 1,14 0,86 0,56 0,20 0,16 33%
Cashflow pr. aktie (DKK) 7,31 4,95 3,68 3,08 1,84 48%
Indre værdi pr. aktie (DKK) 20,34 16,12 12,49 8,09 6,93 26%
Overskudsgrad (%) 23,9 17,9 16,6 11,0 15,8 34%
Afkastningsgrad (%) 47,8 43,0 42,2 24,9 26,3 11%
Egenkapitalforrentning (%) 30,9 29,5 28,1 17,6 20,0 4%
Egenkapitalandel (%) 59,5 55,4 62,8 59,8 55,5 7%
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LEDELSENS BERETNING

Omsætning og resultat
Lundbeck har haft et særdeles tilfredsstillende år, hvor koncernen
opnåede sit hidtil bedste økonomiske resultat. Såvel omsætning som
indtjening oversteg de forventninger, ledelsen tilkendegav i årsregnskabet
for 2000 og er på niveau med de forventninger, ledelsen tilkendegav i
forbindelse med aflæggelsen af selskabets halvårsrapport den 14. august
2001.

Cipralex® godkendt i Sverige
Den 10. december 2001 godkendte de svenske sundhedsmyndigheder
Lundbecks kommende lægemiddel Cipralex® til behandling af depression
og panikangst. Godkendelsen blev givet på baggrund af den
registreringsansøgning, selskabet indsendte den 6. februar 2001.

Den europæiske godkendelse vil ske på basis af den gensidige
godkendelsesproces med Sverige som referenceland. Lundbeck forventer
at modtage den europæiske godkendelse af Cipralex® inden udgangen af
1. halvår 2002.

I forbindelse med den kommende lancering af Cipralex® har Lundbeck
øget sin salgsstyrke i Europa markant, så der ved udgangen af 2001 var
ansat i alt 1.800 lægemiddelkonsulenter. Hermed matcher Lundbeck de
ressourcer, konkurrenterne har indsat, og Lundbeck står, efter ledelsens
mening, særdeles godt rustet til den kommende lancering af Cipralex®.

Generisk konkurrence på vej
Patentudløbet for selskabets førende lægemiddel Cipramil® var allerede et
spørgsmål, der blev debatteret i forbindelse med selskabets børsnotering i
juni 1999.

Fra begyndelsen af januar 2002 vil citalopram ikke have nogen form for
stofpatentbeskyttelse i Europa, hvorimod citalopram i USA er beskyttet
frem til ultimo 2004. I Europa og USA er citalopram fortsat beskyttet af en
række procespatenter rettet mod fremstillingen af produktet.

Ved udgangen af 2001 var der endnu ikke konstateret salg af generisk
citalopram på de betydende europæiske markeder.

Citalopram er via en række procespatenter beskyttet mod generisk
konkurrence ud over det tidspunkt, hvor stofpatentet er udløbet.
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I en situation, hvor stofpatentet på et produkt som citalopram udløber, vil
en række virksomheder på den ene eller den anden måde forsøge at
omgå Lundbecks rettigheder med henblik på at kunne markedsføre og
sælge kopiprodukter af citalopram.

Det er Lundbecks politik, at alle sådanne forsøg vil blive indbragt for og
forfulgt via domstolene.

Suspensionen af Serdolect® ophævet
I 1998 blev koncernens lægemiddel til behandling af skizofreni,
Serdolect®, suspenderet, da der blev rejst tvivl om produktets
sikkerhedsprofil. Den 19. oktober 2001 anbefalede Committee for
Proprietary Medicinal Products (CPMP) EU Kommissionen at ophæve
suspensionen. Denne anbefaling blev givet på baggrund af supplerende
data, som alle understøtter sikkerheden ved brugen af Serdolect®.

Som et led i ophævelsen af suspensionen har Lundbeck indvilget i at
gennemføre et post marketingstudie. Det er selskabets opfattelse, at
Serdolect® vil være til rådighed for almindelig ordination og anvendelse i
slutningen af 2003.

Serdolect® er kendetegnet ved – ud over at være et effektivt lægemiddel
til behandling af skizofreni – tillige at være fri for mange af de
bivirkninger, der normalt forekommer ved behandling med antipsykotika.

Lundbeck vil i løbet af første halvdel af 2002 kontakte de amerikanske
sundhedsmyndigheder med henblik på at undersøge betingelserne for at
få Serdolect® godkendt på det amerikanske marked.

Samarbejdsaftaler – indgået og ophævet
I februar 2001 indgik Lundbeck en samarbejdsaftale om udvikling og
kommercialisering af en oral formulering af Copaxone® til behandling af
dissemineret sklerose med det israelske selskab Teva Pharmaceuticals
Industries Ltd.

Lundbeck indgik i juni 1999 en forsknings- og udviklingsaftale med det
canadiske bioteknologiselskab Neurochem. I forbindelse med aftalen
erhvervede Lundbeck de globale rettigheder til lægemiddelkandidaten
NC531, et stof til behandling af Alzheimers sygdom. Lundbeck valgte i
oktober 2001 på baggrund af prækliniske farmakologiske undersøgelser at
opsige aftalen med Neurochem.
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Udvikling af siramesin stoppet
Lundbeck har på grund af vanskeligheder i forbindelse med formulering af
stoffet siramesin valgt at stoppe udviklingen af denne lægemiddelkandidat
til behandling af angst. Se opdateret udviklingsportefølje i bilag til denne
meddelelse.

Geografisk ekspansion
I løbet af 2001 gennemførte Lundbeck en restrukturering af sin
datterselskabsorganisation, hvorved datterselskaberne blev samlet i
regioner. De største datterselskaber rapporterer fortsat til
koncernledelsen.

Regionskontorerne står for at koordinere og effektivisere landenes
aktiviteter i regionerne.

Regionskontoret for Nordeuropa med kontor i Lund i Sverige omfatter:
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Irland og Holland.

Regionskontoret for Øst- og Centraleuropa med kontor i Wien i Østrig
omfatter: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn,
Slovenien, Kroatien, Bulgarien, Ukraine og Rusland.

Regionskontoret for Sydeuropa med kontor i Rom i Italien omfatter:
Italien, Spanien, Grækenland, Tyrkiet og Portugal.

Regionskontoret for Canada og Latinamerika med kontor i Rio de Janeiro i
Brasilien omfatter: Canada, Mexico, Centralamerika, Venezuela, Uruguay,
Peru, Brasilien, Argentina og Chile.

Regionskontoret for Japan og Korea med kontor i Tokyo i Japan omfatter:
Japan og Korea.

Regionskontoret for Kina og Sydøstasien med kontor i Hongkong
omfatter: Kina, Hongkong, Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia,
Singapore, Indonesien, Filippinerne og Brunei.

Den regionale koordinering af landenes salgs- og markedsføringsindsats
giver Lundbeck muligheden for mere effektivt end tidligere at udnytte de
synergier – såvel kulturelle som økonomiske – som koordineringen på
tværs af den pågældende region giver. Det er selskabets opfattelse, at
den nye struktur er et vigtigt fundament for en succesfuld lancering af
Cipralex® og dermed for en fremtidig vækst for selskabet.
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Medarbejdere
Ved udgangen af 2001 udgjorde antallet af fuldtidsansatte 3.939
medarbejdere, hvilket er en stigning på 759 medarbejdere i forhold til
udgangen af 2000.

Ved børsnoteringen i 1999 fik Lundbecks medarbejdere mulighed for at
købe aktier i selskabet. Lundbeck agter i 2002 at tilbyde en tilsvarende
aktieordning til samtlige koncernens medarbejdere.

Corporate Governance
I fortsættelse af offentliggørelsen af Nørby-udvalgets rapport om
Corporate Governance i Danmark, hvori udvalget fremkom med en række
anbefalinger vedrørende god selskabsledelse, udsendte Københavns
Fondsbørs en anbefaling til de børsnoterede selskaber om at forholde sig
til “Nørby-udvalgets” anbefalinger.

Bestyrelsen har med interesse fulgt offentliggørelsen og den efterfølgende
debat af Nørby-udvalgets anbefalinger.

Corporate Governance har i en række år været diskuteret internationalt,
og det danske udvalgs arbejde og anbefalinger vil blive inddraget i de
diskussioner om principper for god selskabsledelse, som løbende føres i
Lundbecks bestyrelse.

Begivenheder siden afslutningen af regnskabsåret
Den 2. januar 2002 meddelte Lundbeck, at de schweiziske
sundhedsmyndigheder havde godkendt Cipralex®, og at selskabet
forventede at påbegynde lanceringen i løbet af 2. kvartal 2002.

Den 7. januar 2002 meddelte Lundbeck, at man havde indgået en co-
marketingaftale om salg og markedsføring af Cipralex® i Italien med det
italienske selskab Recordati S.p.A.

Den 18. februar 2002 meddelte Lundbeck, at selskabet har indlicenseret
visse rettigheder til en vævsbeskyttelsesteknologi fra det amerikanske
selskab Warren Pharmaceuticals, Inc.

Den 20. februar 2002 meddelte Lundbeck, at CPMP havde anbefalet EU
Kommissionen at godkende memantin til behandling af moderat/svær til
svær Alzheimers sygdom.

Forventninger til 2002
2002 bliver et udfordrende år for Lundbeck. I løbet af 2002 forventer
koncernen på mange markeder at møde konkurrence fra generisk
citalopram.
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2002 er tillige året, hvor Lundbeck vil lancere to nye produkter –
Cipralex® til behandling af depression og panikangst samt Ebixa®

(memantin) til behandling af moderat svær til svær Alzheimers sygdom.

Ledelsen forventer, at generisk citalopram vil erobre ikke ubetydelige
markedsandele på især de europæiske markeder. De europæiske lande
adskiller sig dog markant fra  hverandre med hensyn til, hvor stor en
markedsandel generisk citalopram forventes at kunne opnå.
Det land i Europa, hvor man må forvente, at generisk citalopram vil få den
største effekt, er England. Her forventer Lundbeck, at en markant del af
salget af citalopram vil kunne blive overtaget af generiske producenter.

På de nordiske og øvrige nordeuropæiske markeder forventer Lundbeck,
at de generiske producenter vil kunne opnå en vis markedsandel.

De sydeuropæiske lande – Italien, Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Portugal
samt til dels Frankrig – vil være langt mindre påvirket af generisk
konkurrence. Lundbeck forventer ikke at møde generisk konkurrence af
betydning på disse markeder.

Konsekvensen er, at de sydeuropæiske markeder sammen med
markederne i Sydamerika samt Canada vil være de markeder, hvor man i
2002 vil se den største vækst i forhold til 2001.

Citalopram er via en lang række procespatenter beskyttet mod generisk
konkurrence ud over det tidspunkt, hvor stofpatentet er udløbet. Det er
selskabets politik energisk at forsvare sine rettigheder, hvor de end måtte
blive krænket.

Lundbeck forventer at introducere sit nye produkt Cipralex® til behandling
af depression og panikangst på en række europæiske markeder i 1. halvår
2002. Lundbecks strategiske partner i USA, Forest Laboratories, fik i
slutningen af januar 2002 et såkaldt ”approvable letter” – en foreløbig
godkendelse – fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA).
Lundbeck forventer, at den endelige amerikanske godkendelse af
LexaproTM vil ske i slutningen af første kvartal 2002. Lanceringen på det
amerikanske marked forventes medio 2002.

Cipralex® har vist signifikant klinisk effekt tidligere end Cipramil®. Hertil
kommer, at Cipralex® har en bivirknings- og interaktionsprofil, der er
mindst lige så attraktiv som Cipramil®.

Det er selskabets opfattelse, at Cipralex® vil kunne opnå en betydelig
markedsandel, og ledelsen forventer, at en væsentlig del af de patienter,
der i dag behandles med Cipramil®, fremover vil være i behandling med
Cipralex®.



H. Lundbeck A/S Side 8 af 33  5. marts  2002

Årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. januar-31. december
2001

Meddelelse nr. 62

Lundbeck forventer at introducere Ebixa® til behandling af moderat svær
til svær Alzheimers sygdom i løbet af 2. halvår 2002. Ebixa® er det første
lægemiddel, der er godkendt til behandling af Alzheimers i sygdommens
sene og alvorlige fase. Selskabet forventer ikke, at Ebixa® i regnskabsåret
2002 vil bidrage signifikant til omsætning og indtjening, men forventer, at
dette vil ske fra og med regnskabsåret 2003.

På baggrund af ovenstående forventer selskabet en fortsat positiv
udvikling i såvel omsætning som indtjening i 2002. Omsætningen
forventes at stige 10-12% i forhold til 2001, mens resultatet af primær
drift forventes at stige med 12-15% i forhold til 2001.

Konkurrence fra generisk citalopram kan have en afgørende betydning for
selskabets økonomiske resultat i 2002. Tidspunktet for lanceringen af
generisk citalopram såvel som omfanget af den generiske konkurrence
kan således påvirke omsætning og resultat for 2002 væsentligt.

Indgåelse af alliancer, indlicenseringsaftaler, indkøb af teknologi mv. samt
omfanget af generisk konkurrence vil kunne påvirke resultatet væsentligt.

Bestyrelsesbeslutninger/forslag til generalforsamlingen
H. Lundbeck A/S' ordinære årlige generalforsamling afholdes tirsdag den
9. april 2002 kl. 16.00 i Radisson Falconer Hotel & Conference Center,
Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte
på DKK 1,14 pr. aktie svarende til DKK 263 mio. Der udbetales ikke
udbytte af selskabets beholdning af egne aktier. Den resterende del af
nettoresultatet på DKK 1.048 mio. henlægges til reserverne.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om:

1. Forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen meddeler
bestyrelsen bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier,
jf. Aktieselskabslovens § 48. Bemyndigelsen foreslås at gælde i
tiden indtil næste ordinære generalforsamling og vil give ret til
erhvervelse af egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 %
af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for aktierne på
købstidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den seneste
noterede børskurs.
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2. Ændring af vedtægternes § 8.2. Vedtægternes § 8.2 foreslås af
bestyrelsen ændret, således at den ordinære generalforsamling skal
afholdes inden udgangen af april måned i overensstemmelse med §
138 i den nugældende årsregnskabslov. Det foreslås endvidere, at
tidsbegrænsningen for aktionærernes indsendelse af forslag
ændres, således at forslag skal være fremsendt til selskabets
kontor senest 15. februar.

3. Forslag fra bestyrelsen om, at den i vedtægternes §4.2
meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til, i perioden indtil den
28. april 2004, at forhøje aktiekapitalen i forbindelse med
udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne uden
fortegningsret for tidligere aktionærer forhøjes til DKK
7.500.000 fra 4.496.500.

Bestyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at forslag, der ønskes
behandlet på selskabets generalforsamling den 9. april 2002, skal efter de
gældende vedtægter være fremsendt til selskabet senest den 15. marts.

Til slut vil bestyrelsen gerne takke Lundbecks ledelse og medarbejdere for
den store indsats, de har ydet i 2001. Det er ikke mindst de mange
kompetente og engagerede medarbejdere, der er årsag til, at vi i dag kan
se tilbage på 2001 med tilfredshed og samtidig være sikre i troen på, at
Lundbeck også i fremtiden vil være en succesfuld virksomhed.
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REGNSKABSBERETNING

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Lundbeck har implementeret den internationale regnskabsstandard IAS
39, som trådte i kraft for regnskabsåret, der påbegyndtes 1. januar 2001.
Implementeringen af IAS 39 har medført, at anvendt regnskabspraksis er
ændret på følgende områder:

• Egne aktier anskaffet til sikring og gennemførelse af
aktieoptionsordninger og andre aktiekursbaserede ordninger
kan ikke længere klassificeres som sikringsinstrument og
medtages derfor ikke længere som aktiver i balancen, men
fratrækkes under egenkapitalen. Køb og salg af egne aktier
føres herefter på egenkapitalen.

• For at reflektere den økonomiske sammenhæng mellem
koncernens forpligtelser i henhold til aktieoptionsordninger og
andre aktiekursbaserede ordninger og selskabets beholdning
af egne aktier indkøbt til sikring og gennemførelse heraf
medtages disse forpligtelser tilsvarende ikke længere i
balancen som hensættelser, men er tillagt egenkapitalen pr. 1
januar 2001. Udbetalinger vedrørende disse ordninger føres
fremover under egenkapitalen på udnyttelsestidspunktet.

• Indtægter og omkostninger på finansielle instrumenter, der er
klassificeret som og som opfylder betingelserne for sikring af
fremtidige transaktioner, føres direkte på egenkapitalen og
overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og
indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Tidligere
blev udskudte indtægter og omkostninger opført i balancen,
indtil den sikrede regnskabspost blev realiseret.

Pr. 1. januar 2001 er egenkapitalen reduceret med DKK 66 mio. som følge
af ovennævnte ændringer.

Ændringerne i anvendt regnskabspraksis medfører, at årets resultat før
skat påvirkes med DKK -6 mio. og DKK 17 mio. efter skat. Endvidere
mindskes egenkapitalen pr. 31. december 2001 med DKK 101 mio.

I overensstemmelse med IAS 39 tilpasses sammenligningstallene ikke.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til
foregående år.
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Resultatopgørelse
Lundbeck opnåede igen i 2001 en rekordstor omsætning og det hidtil
bedste resultat af primær drift. Årets vækst er skabt i et år, hvor
Lundbeck har investeret markant i udvidelse af produktions-, salgs- og
marketingkapaciteten til sikring af den fremtidige vækst.

Årets vækst i omsætning og resultat af primær drift er større end
forventet ved årets start og er i overensstemmelse med koncernens
vækstmål for 2001, som blev kommunikeret den 14. august 2001 i
forbindelse med Lundbecks halvårsrapport 2001.

Årets vækst
2001
DKK
mio.

2000
DKK
mio.

Stigning
%

Vækstmål
oplyst 14.

august 2001

Vækstmål
oplyst 6.

marts 2001

Omsætning 7.656 5.623 36% Mere end 35% Ca. 30%

Resultat af primær
drift 1.826 1.004 82% Ca. 80% Mere end 50%

Omsætning
Lundbecks omsætning steg med 36% fra DKK 5.623 mio. i 2000 til DKK
7.656 mio. i 2001.

Omsætningsstigningen på 36% skyldes den fortsatte vækst i salget af
Cipramil® i Europa, Canada og Australien samt ikke mindst i USA, hvor
Lundbecks royaltyindtægter fra Forest Laboratories, Inc.’s salg af Celexa®

fortsat er stigende.

Lundbecks salg af Cipramil® uden for USA udgjorde i 2001 DKK 4.539
mio. svarende til en vækst på 31%. Årsagen hertil er især en fremgang i
markedsandele på de største europæiske markeder – England, Frankrig,
Tyskland, Italien og Spanien – samt i Canada og Australien, hvor en øget
salgs- og markedsføringsindsats igen har resulteret i en markant stigende
omsætning af Cipramil®.

Salget i USA udviklede sig også i 2001 særdeles positivt. Forest opnåede
et salg af Celexa® på USD 981 mio. mod USD 640 mio. i 2000. Lundbecks
indtægter fra salg af citalopram til Forest udgjorde i 2001 DKK 1.657 mio.
mod DKK 1.152 mio. i 2000. Celexa® havde ved udgangen af 2001 en
markedsandel på 16,94% af nye recepter og 16,10% af alle recepter i
USA.
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Lundbeck påbegyndte i 2001 leveringen af escitalopram til Forest.
Lundbecks indtægter fra levering af bulk til fremtidigt salg udgjorde i 2001
DKK 259 mio.

Salget af øvrige antidepressiva og antipsykotika udgjorde i 2001 DKK 777
mio., hvilket helt som forventet svarer til et fald på 3% eller DKK 21 mio. i
forhold til 2000.

Øvrig omsætning er steget med 95% fra DKK 217 mio. i 2000 til DKK 424
mio. i 2001, hvilket primært skyldes omsætning fra Lundbeck
Pharmaceuticals, Italy S.p.A.

Lundbecks politik vedrørende valutahedging betyder, at valutakurstab og -
gevinster på sikringstransaktioner henføres direkte til den transaktion, der
er sikret. Sikring af selskabets valutaindtægter medfører, at disse
valutaindtægter indregnes i regnskabet til terminskurserne, hvilket har en
resultateffekt på DKK 35 mio. (DKK -254 mio. i 2000), i forhold til at
indtægterne var indregnet til periodens aktuelle kurser.  Af den totale
påvirkning hidrører DKK -5 mio. (DKK -199 mio. i 2000) fra sikring af
USD, som er henført til indtægterne fra salget af Celexa® og Lexapro™
(escitalopram).

Ved udgangen af 2001 var der indgået valutatermins- og
optionskontrakter til dækning af valutapengestrømme i 2002, primært i
EUR og USD, der modsvarer en værdi på ca. DKK 3,5 mia., hvoraf DKK
2,2 mia. vedrører hedgingkontrakter. Udskudt resultatføring af
valutakursgevinster netto udgjorde DKK 25 mio. pr. 31. december 2001
mod en udskudt resultatføring af valutakursgevinster på DKK 66 mio. pr.
31. december 2000. Implementeringen af IAS 39 bevirker, at beløbet nu
er indregnet under egenkapitalen.

Såfremt valutakurserne på tidspunktet for realiseringen af den
underliggende transaktion for disse kurskontrakter er på samme niveau
som ved udgangen af 2001, vil de fremtidige indtægter blive positivt
påvirket med de nævnte DKK 25 mio.

Omkostninger
Lundbecks samlede omkostninger, eksklusive finansielle poster og skat,
udgjorde i 2001 DKK 5.830 mio. svarende til en stigning i forhold til 2000
på 26%. Stigningen i omkostningerne var således mindre end stigningen i
omsætningen. Stigningen i omkostningerne afspejler primært øgede
omkostninger til salg og distribution samt øgede
produktionsomkostninger.



H. Lundbeck A/S Side 13 af 33  5. marts  2002

Årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. januar-31. december
2001

Meddelelse nr. 62

Produktionsomkostningerne udgjorde DKK 1.370 mio. svarende til en
stigning på 23% og steg således procentuelt mindre end omsætningen,
hvorved bruttomarginen steg til 82,1% fra 80,1% i 2000. Den stigende
bruttomargin afspejler primært et ændret produktmiks. Stigningen i
omkostningerne skyldes primært den fortsat udvidede produktion med
henblik på at imødekomme en øget efterspørgsel efter nuværende og
kommende produkter. Endvidere har helårseffekten af Lundbeck
Pharmaceuticals, Italy S.p.A., som blev købt i oktober 2000, påvirket
produktionsomkostningerne i stigende retning.

Distributionsomkostningerne steg med 50% til DKK 1.912 mio. som følge
af betydelige investeringer i forbindelse med den fortsatte udvidelse af
salgsstyrken på de store europæiske markeder samt på de nye markeder
Canada, Australien og Tyrkiet. Stigningen afspejler endvidere
omkostninger vedrørende forberedelse af lanceringen af Cipralex® på
Lundbecks egne markeder.

Administrationsomkostningerne steg med 27% til DKK 995 mio. som følge
af udvidelse af kapaciteten i salgsdatterselskaberne samt i mindre grad på
grund af en styrkelse af centrale stabsfunktioner.

Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 9% til DKK 1.541 mio.
og var i 2001 især påvirket af et generelt stigende omkostningsniveau,
efterhånden som udviklingsprojekterne bevæger sig igennem
udviklingsforløbet, herunder specielt fase III-studiet på Copaxone®.
Endvidere er der i 2001 sket en væsentlig udvidelse og styrkelse af
Lundbecks egen forsknings- og udviklingsorganisation. Forsknings- og
udviklingsomkostningerne udgjorde i 2001 20% af omsætningen
sammenlignet med 25% i 2000, hvor omkostningerne var påvirket af
store indlicenseringsaftaler.

Afskrivninger, der er inkluderet i de enkelte omkostningsgrupper,
udgjorde DKK 315 mio. i 2001 mod DKK 180 mio. i 2000.
En væsentlig del af stigningen i afskrivningerne kan henføres til
afskrivning på goodwill og andre immaterielle aktiver erhvervet i 2001,
ligesom de seneste års stigende investeringsniveau har udmøntet sig i
højere afskrivninger.

Finansielle poster
Koncernen opnåede i 2001 en finansiel nettoindtægt på DKK 79 mio. mod
en nettoindtægt på DKK 386 mio. i 2000. Af nettoindtægten på DKK 79
mio. kan DKK 30 mio. henføres til nettorenteindtægter og
kursreguleringer af obligationsbeholdningen. Kursreguleringerne har i
2001 været svagt positive.
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Urealiserede kursgevinster vedrørende andre kapitalandele udgjorde netto
DKK 102 mio. mod DKK 259 mio. i 2000. Lundbecks andre kapitalandele
bestod pr. 31. december 2001 væsentligst af en aktiebeholdning i
Cephalon, Inc. med en børsværdi på DKK 635 mio. Årets værdiregulering
af Cephalon-aktierne udgjorde en stigning på DKK 128 mio.

Nettovalutaudgiften, der vedrører finansielle poster, udgjorde DKK 54 mio.
mod en indtægt på DKK 39 mio. i 2000.

Efter det valgte afdækningsprincip medtages indtægter og omkostninger
på finansielle instrumenter, der er klassificeret som og som opfylder
betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, direkte på
egenkapitalen og overføres fra egenkapitalen ved realisation af det
sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Tidligere
blev udskudte indtægter og omkostninger opført i balancen, indtil den
sikrede regnskabspost blev realiseret.

Den primære drift er påvirket med en nettovalutaindtægt på DKK 35 mio.
i 2001 mod en udgift på DKK 254 mio. i 2000.

Skat
Årets skat udgjorde DKK 582 mio. mod DKK 394 mio. i 2000. Den
effektive skatteprocent udgjorde 30,5% i forhold til 28,3% i 2000.
Stigningen i den effektive skatteprocent skyldes primært et fald i ikke-
skattepligtige værdireguleringer i 2001 i forhold til året før. Den effektive
skatteprocent er generelt påvirket af, at der ikke er afsat udskudt skat af
værdireguleringen af andre kapitalandele, idet disse forventes realiseret
uden skat. Forudbetalingen fra Forest på DKK 1.041 mio. har medført, at
Lundbeck i lighed med 2000 har et netto udskudt skatteaktiv i 2001.

Årets aktuelle skat inklusive regulering vedrørende tidligere år udgjorde
DKK 548 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 28,8%, mens skat
af egenkapitalposteringer svarer til en effektiv skatteprocent på 1,4%.

Årets resultat
Lundbeck opnåede i 2001 sit hidtil bedste økonomiske resultat.

Resultat af primær drift øgedes med 82% til DKK 1.826 mio. Resultat før
skat steg med 37% til DKK 1.905 mio., og resultat efter skat og
minoritetsinteresser øgedes med 33% til DKK 1.311 mio.
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Investeringer
Lundbecks samlede nettoinvesteringer udgjorde DKK 2.045 mio. i 2001
mod DKK 983 mio. i 2000. Stigningen skyldes hovedsageligt købet af Byk
Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH’s andel af det fællesejede
selskab Lundbeck GmbH & Co. samt generelt øgede investeringer i
forsknings- og produktionskapaciteten for at understøtte den fortsat
stigende efterspørgsel efter eksisterende produkter og planlagte
lanceringer af fremtidige produkter.

Materielle og immaterielle anlægsinvesteringer, netto, er øget fra DKK 937
mio. i 2000 til DKK 1.874 mio. i 2001.

H. Lundbeck A/S indgik i 1994 en aftale med Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik GmbH om oprettelse af det 50/50 ejede fællesselskab
Lundbeck GmbH & Co. – tidligere Promonta Lundbeck Arzneimittel GmbH
& Co. Lundbeck GmbH & Co. markedsfører Lundbecks og Byk Guldens
CNS-produkter på det tyske marked.

Foranlediget af Lundbecks ønske om at optimere de strategiske og
økonomiske muligheder på det tyske marked i forbindelse med lanceringer
af nye produkter købte Lundbeck i 2001 Byk Guldens andel af Lundbeck
GmbH & Co. Overtagelsen blev offentliggjort den 1. februar 2001 og fandt
sted den 1. marts 2001.
Købet af Byk Guldens andel af Lundbeck GmbH & Co. var den største
enkeltinvestering i 2001. Den totale investering på DKK 827 mio. inklusive
overtagelse af visse immaterielle rettigheder fra Byk Gulden blev
finansieret via træk på selskabets likvide midler. Den opgjorte merværdi
(goodwill) af købet i forhold til handelsværdien af overtagne aktiver og
forpligtelser på erhvervelsestidspunktet udgjorde DKK 571 mio. Den årlige
resultatpåvirkning af investeringen vil udgøre DKK 29 mio. i afskrivninger
på goodwill samt DKK 58 mio. i afskrivninger på øvrige immaterielle
anlægsaktiver. Goodwill afskrives over 20 år, mens de øvrige immaterielle
anlægsaktiver afskrives over en periode på 2 til 5 år.

Byk Guldens andel af resultatet for perioden 1. januar 2001 til 28. februar
2001 indgår i minoritetsinteressernes resultatandele i resultatopgørelsen.

Lundbeck erhvervede i 2001 yderligere 18,08% af aktierne i Lundbeck
Pharmaceuticals, Italy S.p.A., således at Lundbecks samlede ejerandel
ved udgangen af 2001 udgjorde 96,37%. Den totale investering i
Lundbeck Pharmaceuticals, Italy S.p.A. udgør nu DKK 276 mio., heraf
DKK 60 mio. i 2001. Den opgjorte merværdi (goodwill) af købet i forhold
til handelsværdien af overtagne aktiver og forpligtelser på
erhvervelsestidspunktet udgjorde i alt DKK 199 mio., heraf DKK 33 mio. i
2001.
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For at sikre den fornødne produktionskapacitet til den fremtidige
efterspørgsel efter Cipralex® er Lundbeck i færd med at færdiggøre nye
produktionsfaciliteter til kemisk produktion af escitalopram på selskabets
fabrik i Seal Sands, England. Specifikt skal den ny fabrik fremstille det
sidste mellemtrin og det færdige aktive stof. Fabrikken vil forøge den
nuværende produktionskapacitet for escitalopram med ca. 150%.
Fabrikken er state-of-the-art og indbefatter ud over konventionelt kemisk
produktionsudstyr en storskala Simulated Moving Bed (SMB)-enhed. SMB
er den kerneteknologi, der gør det muligt at separere de to enantiomerer
af citalopram og dermed gør det muligt at producere det rene
escitalopram. Fabrikken forventes at blive taget i brug i andet kvartal
2002.

Lundbeck har i 2001 fortsat sine investeringer til forbedring og udvidelse
af forskningsfaciliteterne. Således er opførelsen af et nyt kilolaboratorium i
Lumsås blevet afsluttet planmæssigt. Endvidere blev etableringen af nye
faciliteter til toksikologisk forskning indledt, og faciliteterne forventes at
blive taget i brug ultimo 2003.

Selskabet påbegyndte i 2001 planlægningen og implementeringen af et
nyt SAP-system til afløsning af eksisterende systemer primært i
produktion og indkøb.

Finansielle investeringer, netto, udgjorde i 2001 DKK 140 mio. mod DKK
87 mio. i 2000. Lundbeck har i 2001 investeret yderligere i Burill
Biotechnology Capital Fund K/S, Cross Atlantic Partners, Nordic Biotech
K/S samt i Anthrogenesis Corp. Investeringerne er primært foretaget for
at deltage i venture-kapitalinvesteringer samt for at investere i
samarbejdspartnere.

Kapitalandele
I Lundbecks balance indgår der under andre kapitalandele strategiske
investeringer i ventureselskaber og danske og udenlandske
samarbejdspartnere. Kapitalandelene er værdiansat til børskurs eller
skønnet handelsværdi.

Lundbecks andre kapitalandele består pr. 31. december 2001 væsentligst
af en aktiebeholdning i Cephalon, Inc. med en børsværdi på DKK 635 mio.
I juni 1999 erhvervede Lundbeck i forbindelse med en strategisk
forsknings- og samarbejdsaftale inden for Parkinsons sygdom 1 mio.
aktier til USD 12 pr. aktie i Cephalon, svarende til 3% af aktiekapitalen på
daværende tidspunkt. Aktierne i Cephalon handles på den amerikanske
børs, NASDAQ, og kursen pr. 31. december 2001 udgjorde USD 75,58 pr.
aktie.
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Børsværdien eller den skønnede handelsværdi af øvrige kapitalandele
eksklusive aktiebeholdningen i Cephalon udgjorde DKK 240 mio. Heraf
udgjorde investeringen i Burill Biotechnology Capital Fund K/S DKK 111
mio. pr. 31. december 2001.

Pengestrømme
Lundbecks pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 1.704 mio. i
2001 mod DKK 1.153 mio. i 2000. Forbedringen i pengestrømme fra
driften skyldes væsentligst en stigning i resultatet af primær drift.

Lundbecks pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK -2.045
mio. i 2001 mod DKK -983 mio. i 2000, hvilket primært skyldes købet af
Byk Guldens andel af Lundbeck GmbH & Co. samt et generelt højere
investeringsniveau til udvidelse af kapaciteten i forskning, udvikling og
produktion. Korrigeres for købet af Byk Guldens andel af Lundbeck GmbH
& Co., har investeringsaktiviteterne belastet årets pengestrømme med
DKK -1.218 mio.

Som følge af de øgede nettoinvesteringer er det fri cashflow faldet fra DKK
170 mio. i 2000 til DKK -341 mio. i 2001.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde netto DKK -119 mio.
Beløbet består primært af betalt udbytte på DKK 197 mio. samt en
stigning i den rentebærende gæld på DKK 80 mio.

Lundbecks rentebærende nettolikviditet (selskabets beholdning af likvider
og værdipapirer med fradrag af rentebærende gæld) udgjorde ved
udgangen af 2001 DKK 875 mio. mod DKK 1.427 mio. ved udgangen af
2000. Faldet i den rentebærende nettolikviditet i 2001 afspejler, at
investeringerne i form af købet af Byk Guldens andel af det fællesejede
selskab Lundbeck GmbH & Co. samt udbygningen af produktionsfaciliteten
i Seal Sands er finansieret via de likvide midler. Foruden den
rentebærende nettolikviditet har Lundbeck uudnyttede garanterede
kreditfaciliteter på DKK 2,0 mia. (DKK 1,4 mia. i 2000).

Egenkapital

Egenkapitalen udgjorde pr. 1. januar 2001 DKK 3.691 mio. efter
korrektion for ændring i anvendt regnskabspraksis i 2001. I løbet af 2001
er egenkapitalen vokset til DKK 4.742 mio.
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Udviklingen i egenkapitalen fremgår af nedenstående oversigt.

Udvikling i egenkapitalen DKK mio.
Egenkapital 31. december 2000 3.757
Primoregulering som følge af implementering af IAS 39:
Egne aktier -460
Forpligtelse vedrørende aktieoptioner og aktiekursbaserede
ordninger 375
Ikke-resultatførte kursgevinster på valutakurssikrings-
kontrakter 66
Skat heraf -47
Egenkapital 1. januar 2001 3.691
Udloddet udbytte for 2000 -197
Tilgang 2001 - kurstab på hedgingkontrakter -6
Afgang 2001 - kursgevinst vedrørende sikrede transaktioner
overført til omsætningen og balancen -35
Provenu fra salg af egne aktier 6
Udbetalinger vedrørende aktiebaserede ordninger -56
Skat af årets egenkapitalposteringer 28
Periodens resultat 1.311
Egenkapital 31. december 2001 4.742

Som følge af implementeringen af IAS 39 er hensættelsen vedrørende
aktieoptionsordningen og den aktiekursbaserede ordning for
medarbejderne i udenlandske selskaber samt egne aktier pr. 1. januar
2001 ført over egenkapitalen. Ligeledes føres kontante ind- og
udbetalinger vedrørende salg af aktier og udnyttede optioner nu over
egenkapitalen. Urealiserede kursgevinster/-tab vedrørende valutahedging
føres over egenkapitalen, indtil de sikrede transaktioner realiseres.

Af årets resultat foreslår bestyrelsen, at der udbetales et udbytte på DKK
1,14 pr. aktie svarende til DKK 263 mio. Egenkapitalen eksklusive det
foreslåede udbytte udgør herefter DKK 4.479 mio.

Egenkapitalforrentningen udgjorde 30,9% i 2001 mod 29,5% i 2000.

Regnskabsmæssig behandling af indtægter fra Forest
Indtægter fra salg af citalopram og escitalopram til Forest udgjorde DKK
1.916 mio. svarende til 25% af Lundbecks samlede omsætning.
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Faktureringsprisen aftales mellem Forest og Lundbeck ved indgangen til
hvert kalenderår. Prisen kalkuleres på grundlag af forventninger til det
kommende års udvikling i de elementer, der indgår i den kontraktligt
aftalte royaltyberegning. Disse elementer er: Forests nettosalgspriser,
mængder anvendt i solgte varer, mængder anvendt i vareprøver,
mængder som går til spilde under forarbejdningen samt fordelingen af
færdigvarer på forskellige doser.

Ved udgangen af hvert kvartal reguleres det fakturerede beløb i henhold
til den faktiske størrelse af de elementer, der indgår i den kontraktligt
aftalte royaltyberegning. Eventuelle differencer mellem den kalkulerede og
den endelige pris udlignes ved afregning mellem Forest og Lundbeck.

Ifølge kontrakten med Forest er Lundbeck garanteret en minimumspris.
Garantien betyder, at Lundbeck, i en situation hvor Forests nettosalgspris
reduceres markant, vil være sikret en minimumsindtægt. Samtidig
betyder det, at såfremt salget af Celexa® og Lexapro™ skulle ophøre, vil
Lundbeck være sikret en minimumsindtægt for de varemængder, som
Forest på dette tidspunkt måtte have på lager.

Indtægter fra salg af citalopram og escitalopram til Forest indtægtsføres
på følgende måde:

• Ved salg af både citalopram og escitalopram faktureres den
aftalte pris, men kun den kontraktlige minimumspris
indtægtsføres på leveringstidspunktet.

• Forskellen mellem den fakturerede pris og minimumsprisen på 
Forests varebeholdninger optages som forudbetaling i
balancen.

• Efter hvert kvartal opgøres den endelige kontraktlige
afregningspris. Forskellen mellem den tidligere indtægtsførte
minimumspris og den endeligt beregnede afregningspris
indtægtsføres. Samtidig reduceres forudbetalingen.

Dette betyder, at den mængde citalopram og escitalopram, som indgår i
Forests varebeholdninger, kun indgår i Lundbecks indtægter med
minimumsprisen.

Forskellen mellem den fakturerede pris og minimumsprisen på Forests
varebeholdninger udgjorde ved udgangen af 2001 DKK 1.041 mio. mod
DKK 829 mio. ved udgangen af 2000.

Lundbeck følger udviklingen i Forests lagre og nettosalgspris nøje og
vurderer løbende risikoen for, at prisreguleringsklausulen og hermed
tilbagebetaling bliver aktuel.
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Der vurderes fortsat ikke at være nogen risiko for, at
prisreguleringsklausulen og hermed tilbagebetaling vil blive aktuel.

Incitamentsordninger
I 1999 introducerede Lundbeck en aktieoptionsordning for selskabets
ledelse og ledende medarbejdere, en medarbejderaktieordning for
medarbejderne i de danske selskaber og en aktiekursbaseret ordning for
medarbejderne i de udenlandske selskaber.

Aktieoptionsordning for selskabets ledelse:
Lundbecks aktieoptionsordning omfattede pr. 31. december 2001 53
ledende medarbejdere i ind- og udland.

Optionerne optjenes med en tredjedel om året over en 3-årig periode.
Første portion kunne udnyttes i august 2000. Udnyttelsesretten for alle
tildelte optioner udløber i september 2004. Udnyttelsesprisen er fastsat til
aktiernes officielle udbudskurs pr. 17. juni 1999 (kurs 43,75 pr. aktie a
DKK 5) plus et årligt forrentningselement på 10%.

Selskabet har fået bemyndigelse til at tildele 2.000.000 optioner a DKK 5.
Pr. 31. december 2001 er der tildelt 1.960.700 optioner mod 1.939.668
pr. 31. december 2000, idet der i 2001 blev tildelt netto 21.032 optioner.
Efter eksekvering af 362.332 optioner i 2001 svarende til 33% af det
eksekverbare antal udestod der 1.334.368 optioner pr. 31. december
2001. Bestyrelsen er ikke omfattet af aktieoptionsordningen.

Til sikring og gennemførelse af aktieoptionsordningen erhvervede
selskabet i 1999 2.000.000 stk. egne aktier til en samlet anskaffelsessum
på DKK 87,5 mio. Beholdningen heraf udgjorde pr. 31. december 2001
1.657.368 stk. Selskabets beholdning af egne aktier er i 2001 reduceret
med 78.632 aktier i forbindelse med udnyttelse af optioner.

Aktiekursbaseret ordning for medarbejdere i udenlandske selskaber:
Lundbecks medarbejdere i udenlandske selskaber blev i 1999 tilbudt en
aktiekursbaseret ordning, der afspejlede den danske
medarbejderaktieordning. Ordningen blev tilbudt efter samme principper
som ved udbuddet af medarbejderaktier i Danmark. For medarbejdere,
der er ansat i koncernen i hele perioden 1. september 1999 til 3. januar
2005, udløser ordningen et beløb beregnet som forskellen mellem
favørkursen DKK 13,13 pr. aktie a DKK 5 på de i 1999 udstedte
medarbejderaktier og børskursen på aktierne pr. 3. januar 2005. Værdien
af ordningen på tegningstidspunktet modsvarede 669.200 aktier
eksklusive tillæg af sociale udgifter knyttet til ordningen.
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Til dækning af stigningen i selskabets forpligtelser og dertil knyttede
sociale omkostninger vedrørende den aktiekursbaserede ordning blev der i
1999 opkøbt 740.000 egne aktier til en samlet anskaffelsessum på DKK
50,4 mio.

Som følge af betingelserne vedrørende ordningen svarede værdien af
ordningen inklusive tilknyttede sociale udgifter til 612.317 aktier pr. 31.
december 2001.

Regnskabsmæssig behandling af incitamentsordningerne:
Forpligtelsen vedrørende ordningerne, opgjort som forskellen mellem
favørkursen og børskursen på de underliggende aktier inklusive tillæg for
sociale omkostninger, optages ikke som forpligtelse i balancen.

Stigningen pr. aktieoption i den beregnede optionsforpligtelse henholdsvis
forpligtelsen vedrørende den udenlandske medarbejderordning modsvares
af en værdistigning på beholdningen af egne aktier til børskurs.

Forpligtelsen vedrørende incitamentsordningerne udgjorde pr. 31.
december 2001 DKK 319 mio. (DKK 375 mio. pr. 31. december 2000).
Denne forpligtelse vil udløse et skattefradrag på udbetalingstidspunktet
svarende til DKK 55 mio. (DKK 51 mio. i 2000), der ikke er aktiveret pr.
31. december 2001.

Beholdningen af egne aktier, som er erhvervet dels til sikring og
gennemførelse af aktieoptionsprogrammet dels til dækning af stigningen i
selskabets forpligtelser i henhold til den udenlandske medarbejderordning,
er fratrukket egenkapitalen. Børsværdien pr. 31. december 2001 udgjorde
DKK 505 mio. (DKK 484 mio. pr. 31. december 2000). Udskudt skat på de
aktier, der kan forventes afhændet inden for tre års ejerskab, udgør DKK
36,2 mio. Beløbet er ikke hensat.

Ny incitamentsordning i Lundbeckkoncernen
Den 5. marts 2002 besluttede selskabets bestyrelse at indføre en
optionsbaseret incitamentsordning, der fra starten omfatter ca. 1000
medarbejdere i Lundbeckkoncernen.

Målsætning:
Det er selskabets målsætning at optionsprogrammet skal være
medvirkende til at fastholde og tiltrække nøglemedarbejdere i selskabet.
Endvidere ønsker selskabet at motivere medarbejderne til at gennemføre
de kommende produktlanceringer med størst mulig succes.

Medarbejderne skal bidrage med en værditilvækst på 10% p.a. førend de
tildelte optioner kan indløses med gevinst.
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Fordeling:
Ordningen er en optionsordning i såvel Danmark som udlandet. Ordningen
omfatter fra starten ca. 1000 medarbejdere, der kan opdeles som følger :

Bestyrelse Direktion
Ledende

medarbejdere
Øvrige

medarbejdere
Tildelte
optioner

0 71.000 260.000 2.100.000

Antal
personer

0 2 24 1.014

Betingelser:

Optionerne tildeles pr. den 5. marts 2002 og kan udnyttes i perioden fra
1. september 2003 og indtil den 1. september 2004.

Optionerne tildeles til den gennemsnitlige markedskurs i de første 10
handelsdage af 2002, der er opgjort til kurs 207, med et tillæg på 10%
p.a. beregnet fra 5. marts 2002. Udnyttelsesprisen vil svinge mellem
238,66 og 262,59 afhængig af udnyttelsestidspunktet.

Markedsværdi:

Markedsværdien af de tildelte optioner er opgjort udfra Black & Scholes
formlen og er baseret på en volatilitet for Lundbeckaktien på 40, en
udbytteprocent på 0,5%, en risikofri rente på 4% samt en periode på i
gennemsnit 24 måneder. Udfra disse forudsætninger er markedsværdien
opgjort til knap DKK 53 pr. option, baseret på  aktiekursen for H.
Lundbeck A/S pr. 4. marts 2002.

Markedsværdien af hele ordningen svarer således til en værdi af DKK 129
mio.

Ordningen afdækkes ved hjælp af en optionsforretning på køb af et
tilsvarende antal aktier.

Afdækning:
Ordningen afdækkes ved hjælp af en optionsforretning indgået med LFI
A/S, der giver selskabet ret til at købe op til 2.500.000 aktier fra LFI A/S.
Optionen kan udnyttes i perioden 1. september 2003 – 1. april 2004
under nærmere angivne betingelser i perioder, hvor selskabet i øvrigt er
berettiget til at erhverve egne aktier.

Udnyttelseskursen for optionen fastsættes på baggrund af en
handelsvægtet gennemsnitlig aktiekurs for perioden 28/2 til 1/3 – 2002
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og 4/3 til 7/3 – 2002. Udnyttelseskursen tillægges 10% p.a. beregnet fra
5. marts 2002 til udnyttelsesdagen.

Selskabet betaler en optionspræmie på DKK 105 mio. til LFI A/S for den
indgåede optionsforretning. Prisen er fastsat på baggrund af en af
selskabet uafhængig tredjemand indhentet vurdering.

Medarbejdere
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde
3.560 medarbejdere i 2001. I forhold til 2000 er der tale om en stigning
på 558 medarbejdere. Stigningen i medarbejderantallet afspejler en
kraftig ekspansion i Lundbecks sælgerstab på de fleste markeder i Europa
samt i Canada og Australien. Endvidere har der været en generel stigning
i forbindelse med forøgelse af kapaciteten i forskning, udvikling og
produktion.

Ved udgangen af 2001 var antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere
3.939 mod 3.180 medarbejdere ved udgangen af 2000.

Aktionærer
LFI A/S, Vestagervej 17, 2900 Hellerup, som er 100% ejet af
Lundbeckfonden, er den eneste aktionær, der ejer mere end 5% af
aktiekapitalen.

Styring af finansielle risici
Lundbeck har også i 2001 oplevet et stigende cashflow i USD og andre
ikke europæiske valutaer. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvilket
vil medføre, at koncernens resultat og balance i højere grad end tidligere
påvirkes af en række finansielle risici.

Lundbecks finansielle styring har som mål at minimere disse risici,
herunder specielt valuta- og renterisici.

Obligationsporteføljen og pengemarkedsindskud:
Fondsstyringen i Lundbeck skal sikre, at koncernens likvide midler
forrentes bedst muligt under hensyntagen til den valgte forsigtige
risikoprofil.

For at minimere kreditrisici investerer Lundbeck udelukkende i likvide
danske stats- og realkreditobligationer. Endvidere har Lundbeck kun
pengemarkedsindskud i banker, som er godkendt i henhold til selskabets
interne kreditvurderingspolitik for pengeinstitutter.
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Selskabet havde i 2001 i gennemsnit placeret DKK 429 mio. i danske
obligationer i forhold til 2000, hvor beløbet udgjorde DKK 679 mio. Den
korrigerede varighed på beholdningen udgjorde pr. 31. december 2001
1,7 år.
I gennemsnit var der i 2001 placeret DKK 97 mio. på
pengemarkedsindskud. Det tilsvarende tal for 2000 var DKK 522 mio.

Afkastet på obligationsbeholdningen og af pengemarkedsindskuddene var
i 2001 DKK 33 mio. svarende til en forrentning på 6,3% p.a. Lundbecks
sammenligningsgrundlag (benchmark) i 2001 var en obligationsportefølje
med en varighed på tre år. Afkastet på benchmarkporteføljen var i 2001
5,5% p.a.

Koncernens renterisiko på obligationsporteføljen kan pr. 31. december
2001 opgøres til ca. DKK 9 mio. ved en rentestigning på 1 procentpoint.
Renterisikoen er formindsket fra ca. DKK 36 mio. ultimo 2000, hvilket er
forårsaget af den reducerede portefølje.

Selskabets likvider pr. 31. december 2001 udgjorde DKK 1.031 mio. i
forhold til DKK 1.503 mio. ved udgangen af 2000.

Låneporteføljen:
Lundbeck har en række lånefaciliteter og lånetilsagn, som løbende
vurderes, og som sammenlagt med den likvide beholdning og
obligationsporteføljen udgør Lundbecks kortsigtede finansielle beredskab.

Koncernens låntagning har udvist svingninger i 2001 som følge af de store
investeringer i Byk Guldens andel i Lundbeck GmbH & Co. og i
udbygningen af produktionskapaciteten i Seal Sands. I løbet af 2001 har
der således været indgået repo-forretninger vedrørende selskabets
obligationsbeholdning. Låntagningen udgjorde ved udgangen af 2001 DKK
156 mio. mod DKK 76 mio. ved udgangen af 2000.

Den nominelle restgæld udgjorde DKK 155 mio., og kursværdien var pr.
31. december 2001 DKK 156 mio. Forskellen er resultatført.

Lundbeck har i 2001 suppleret sine garanterede lånetilsagn med en
uopsigelig 364-dages kreditfacilitet på DKK 500 mio. Hertil kommer det
eksisterende realkreditlånetilsagn på DKK 346 mio., bestående af DKK
295 mio. som 20-årige lån og DKK 51 mio. som 10-årige lån, samt et fra
kreditgiverens side uopsigeligt blankotilsagn på DKK 750 mio. gældende
for en 9-årig periode.
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Valutarisici:
Valutastyringen foretages centralt i moderselskabet. Selskabet søger at
sikre koncernens forventede pengestrømme for den til enhver tid
kommende 12-måneders periode.

Styringen foretages med fokus på risikominimering og følger den
bestyrelsesgodkendte valutapolitik. Sikringen består dels af en fast
minimumsafdækning, dels af en variabel del. Den faste del afdækkes ved
terminskontrakter, der klassificeres som og opfylder de
regnskabsmæssige betingelser for sikring (hedging) af fremtidige
pengestrømme. Ændringer i dagsværdi på disse kontrakter indregnes
løbende på egenkapitalen og overføres fra egenkapitalen ved realisation af
den sikrede pengestrøm og indregnes i samme regnskabspost som denne.

Den variable del, der afdækkes dels ved terminskontrakter dels ved
optionskontrakter, anvendes til kortsigtede afdækninger af den resterende
valutaeksponering. Disse kontrakter klassificeres ikke som
sikringskontrakter, og ændringer i dagsværdi føres løbende som
finansielle poster.

Selskabets USD-indtægter stammer primært fra faktureringer til Forest. I
henhold til koncernens regnskabspraksis indtægtsføres den garanterede
minimumspris på faktureringstidspunktet, og den overskydende del
optages i balancen som forudbetaling. Forudbetalingen samt eventuel
restafregning indtægtsføres efterfølgende i takt med Forests videresalg.

Indtægter og omkostninger på sikringskontrakter vedrørende den del af
de sikrede pengestrømme, der omfatter minimumspris og restafregning,
indregnes i omsætningen, når disse realiseres og indtægtsføres.
Indtægter og omkostninger på sikringskontrakter vedrørende den del af
de sikrede pengestrømme, der omfatter forudbetaling, optages i balancen
sammen med forudbetalingen og indregnes efterfølgende i
resultatopgørelsen, når forudbetalingen indtægtsføres.

Den løbende afdækning af nettovalutastrømmene bevirker, at en faldende
valutakurs ikke rammer selskabet på kort sigt. Selskabet vil omvendt ikke
kunne drage fuld nytte af en stigende valutakurs på kort sigt.

Ved udgangen af 2001 var ca. 90% af koncernens budgetterede
nettovalutastrømme for 2002 sikret ved hjælp af termins- og
optionsforretninger inklusive trading-delen.
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Valutasammensætningen af H. Lundbeck A/S’ og danske tilknyttede
selskabers omsætning ændrer sig fortsat. Således udgjorde selskabernes
indgående pengestrømme i USD og andre ikke-europæiske valutaer 55% i
2001. I 2000 var den tilsvarende andel 53%. Eksponeringen i USD er
forøget som følge af den fortsatte succes på det amerikanske marked.

Lundbecks valutakursindeks, som er udtryk for Lundbecks
konkurrenceevne på lang sigt, er i 2001 steget med 3,8%. Denne stigning
skyldes primært USD. Valutakursindekset beregnes som det reciprokke
kronekursindeks vægtet med tilknyttede virksomheders og
samhandelspartneres forventede andele af omsætningen. Indekset
rebalanceres årligt, således at ændringer i den valutamæssige fordeling af
omsætningen afspejles.

Foreløbige datoer for udsendelse af regnskabsmeddelelser 2002

5. marts 2002 Årsregnskabsmeddelelse for perioden
1. januar - 31. december 2001

9. april 2002 Ordinær generalforsamling

7. maj 2002 Delrapport for perioden 1. januar - 31.
marts 2002

20. august 2002 Delrapport for perioden 1. januar - 30. juni
2002

4. november 2002 Delrapport for perioden 1. januar - 30.
september 2002
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Fondsbørsmeddelelser 2002

Nr. Dato Emne

61 20. februar
2002

Memantin - Ebixa® - godkendt til
behandling af Alzheimers sygdom

60 18. februar
2002

Lundbeck offentliggør licensaftale og
investering i Warren Pharmaceuticals

59 31. januar
2002

Finanskalender 2002

58 7. januar
2002

H. Lundbeck A/S og Recordati S.p.A.
indgår co-marketingaftale

57 2. januar
2002

Cipralex® godkendt i Schweiz

Med venlig hilsen
H. Lundbeck A/S

Arne V. Jensen Erik Sprunk-Jansen
Bestyrelsesformand Koncernchef, adm. dir

Udsagnene om fremtiden i denne regnskabsmeddelelse afspejler ledelsens
nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske
resultater. Disse er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de
opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra de anførte
forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger
om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte.

For yderligere information kontakt venligst direktør 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.

_______________________
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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.
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Bilag 1

H. Lundbeck A/S

Resultatopgørelse
for perioden 1. januar - 31. december 2001

KONCERN

2001 2000
DKK mio. DKK mio. 

Nettoomsætning 7.655,5 5.622,7
Produktionsomkostninger 1.369,6 1.116,4
Distributionsomkostninger 1.911,6 1.278,3
Administrationsomkostninger 995,3 784,1

Resultat før forsknings- og udviklingsomkostninger 3.379,0 2.443,9
Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.540,6 1.415,5

Resultat før andre driftsposter 1.838,4 1.028,4
Andre driftsindtægter 22,0 19,4
Andre driftsudgifter 34,5 43,8
 
Resultat af primær drift 1.825,9 1.004,0

Finansielle poster, netto 78,9 386,2
 
Resultat før skat 1.904,8 1.390,2
                                                                                                           
Skat af årets resultat 581,5 394,0
 
Årets resultat før minoritetsinteresser 1.323,3 996,2
 
Minoritetsinteressernes resultatandele 11,9 11,4

Årets resultat 1.311,4 984,8

Der foreslås fordelt således:

Overførsel til frie reserver 1.311,4 984,8
1.311,4 984,8

Egenkapitalens udvikling   

                                                                                                           
Egenkapital 1.1. 3.757,3 2.902,7
Påvirkning af ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2000 -            8,5
Påvirkning af ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2001 (66,1) -            

Reguleret egenkapital 1.1. 3.691,2 2.911,2

Udloddet udbytte (197,2) (129,6)
Provenu fra salg samt reguleringer af egne aktier 6,2 (9,1)
Til- og afgange af kursreguleringer, valutaterminsforretninger (41,2) -            
Udbetaling vedrørende aktiebaserede ordninger (56,2) -            
Skat af periodens egenkapitalposteringer 27,4 -            
Årets resultat efter fradrag af foreslået udbytte 1.048,4 787,6
Foreslået udbytte for regnskabsåret 263,0 197,2

Egenkapital 31.12. 4.741,6 3.757,3

Resultat pr. aktie* (EPS) (DKK) 5,63 4,22
Foreslået udbytte pr. aktie* (DKK) 1,14 0,86
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Bilag 2A

H. Lundbeck A/S

Balance pr. 31. december 2001
Aktiver

KONCERN

2001 2000
DKK mio. DKK mio. 

Goodwill 747,7 179,6
Produktrettigheder 126,3 19,4
Andre rettigheder 99,5 7,8
Indretning af lejede lokaler 106,4 70,3
Immaterielle anlægsaktiver 1.079,9 277,1

Grunde og bygninger 979,4 912,2
Tekniske anlæg og maskiner 373,4 368,0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 272,6 214,6
Igangværende investeringer 952,1 328,8
Materielle anlægsaktiver 2.577,5 1.823,6

Andre kapitalandele 875,0 622,8
Andre tilgodehavender 13,7 10,8
Værdi af udskudte skatteaktiver 89,0 118,5
Finansielle anlægsaktiver 977,7 752,1
Anlægsaktiver i alt 4.635,1 2.852,8

Råvarer og hjælpematerialer 291,5 139,4
Varer under fremstilling 177,6 165,0
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 214,2 183,6
Varebeholdninger 683,3 488,0

Tilgodehavender fra salg 1.268,4 1.148,2
Tilgodehavende selskabsskat 128,3 16,0
Andre tilgodehavender 159,9 249,4
Periodeafgrænsningsposter 59,5 65,4
Tilgodehavender 1.616,1 1.479,0

Egne aktier -            459,9
Andre værdipapirer 343,3 832,0
Værdipapirer 343,3 1.291,9

Likvide beholdninger 688,1 670,9

Omsætningsaktiver i alt 3.330,8 3.929,8

Aktiver i alt 7.965,9 6.782,6
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Bilag 2 B

H. Lundbeck A/S

Balance pr. 31. december 2001
Passiver

2001 2000
DKK mio. DKK mio. 

                                                                                                           
Selskabskapital 1.165,5 1.165,5
Overkurs ved emission -            448,2
Reserve for egne aktier -            459,9
Overført resultat efter fradrag af foreslået udbytte 3.313,1 1.486,5
Foreslået udbytte for regnskabsåret 263,0 197,2
Egenkapital 4.741,6 3.757,3

Minoritetsinteresser 5,5 25,3

Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 82,9 87,3
Hensættelse til udskudt skat 58,2 39,1
Andre hensættelser -            374,7
Hensættelser 141,1 501,1

Prioritetsgæld 51,0 62,7
Langfristet gæld 51,0 62,7

Bankgæld 94,4 4,9
Prioritetsgæld 10,7 8,5
Leverandørgæld 1.053,0 563,4
Selskabsskat 46,2 61,0
Merværdiafgift, skatter og feriepengeforpligtelser 261,4 292,9
Anden gæld 486,5 635,6
Forudbetalinger fra Forest 1.041,1 828,8
Periodeafgrænsningsposter 33,4 32,5
Resultatandele til minoritetsinteresser -            8,6
Kortfristet gæld 3.026,7 2.436,2

Gæld i alt 3.077,7 2.498,8

Passiver i alt 7.965,9 6.782,6

KONCERN
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Bilag 3

H. Lundbeck A/S

Pengestrømsopgørelse

for perioden 1. januar - 31. december 2001

KONCERN

2001 2000
DKK mio. DKK mio. 

                                                                                                           
Resultat af primær drift 1.825,9 1.004,0
Reguleringer 251,4 189,7
Ændring i driftskapital 284,1 455,4

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 2.361,4 1.649,1

Finansielle indbetalinger 102,8 165,0
Finansielle udbetalinger (80,3) (38,9)
Pengestrømme fra ordinær drift 2.383,9 1.775,2

Betalt selskabsskat (679,9) (622,2)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.704,0 1.153,0

Køb af virksomheder (886,8) (216,4)
Investeringer, materielle/immaterielle anlægsaktiver (1.026,6) (694,9)
Salgssummer for solgte anlæg 8,6 15,5
Investeringer, finansielle anlægsaktiver (140,4) (87,4)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.045,2) (983,2)

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (341,2) 169,8

Provenu ved låntagning 89,3 4,2
Afdrag på lån (8,5) (25,4)
Salg/(køb) af egne aktier 6,2 30,4
Udloddede resultatandele til minoritetsinteresser (8,6) -            
Betalt udbytte i regnskabsåret (197,2) (129,6)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (118,8) (120,4)
 
Ændring i likvider (460,0) 49,4

Likvider 1.1. 1.502,9 1.439,1
Årets urealiserede kursreguleringer (11,5) 14,4
Årets ændring (460,0) 49,4
Likvider 31.12. 1.031,4 1.502,9

Den rentebærende nettolikviditet kan opgøres således:

Likvide beholdninger og værdipapirer 1.031,4 1.502,9
Rentebærende gæld (156,1) (76,1)
Rentebærende nettolikviditet 31.12. 875,3 1.426,8
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Årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. januar-31. december
2001

Meddelelse nr. 62

Bilag 4

Compound Activity Indication 2002 2003 2004 2004
+

Escitalopram SSRI Depression Launch

Memantine NMDA
antagonist

Alzheimer's Launch

Sertindole D2 -5HT2 Schizophrenia PMS-
studies

Launch

Copaxone Glatiramer
acetate

Multiple
sclerosis

III/NDA* Launch*

Etilevodopa L-dopa Parkinson’s III NDA Launc
h

Rasagiline MAO-B Parkinson’s III NDA Launc
h

Bifeprunox Dopamine/sero
tonin

Schizophrenia II III NDA

Gaboxadol GABAA  agonist Sleep disorder II/III NDA

CEP 1347 Kinase inhibitor Parkinson’s+ I/II III

Lu 35-138 D4 Psychosis I/II III

* Se venligst meddelelse nr. 51, 17. september 2001

For yderligere information om Lundbecks pipeline besøg venligst
http://www.lundbeck.com/investor.


