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Lundbeck offentliggør licensaftale og investering i Warren
Pharmaceuticals

H. Lundbeck A/S har indlicenseret visse rettigheder til Warren
Pharmaceuticals vævsbeskyttelsesteknologi. Lundbeck og BankInvest
Biomedical Venture har hver investeret fem millioner USD i Warren
Pharmaceuticals, Inc, der er en privatejet bioteknologisk virksomhed i
Westchester, New York.

Forskere ved The Kenneth S. Warren Institute har siden 1998 studeret
visse hæmopoietiske cytokiners vævsspecifikke aktiviteter. Gennem dette
arbejde blev der identificeret en række molekyler med en overraskende
vævsbeskyttende effekt, som desuden kan passere blodhjernebarrieren.
Dyrestudier foretaget  understøtter den potentielle anvendelighed af
sådanne derivater i sygdomsmodeller for neurologiske lidelser, inklusive
skader på hjerne og rygmarv, Alzheimers sygdom og andre sygdomme.

Claus Bræstrup fra Lundbeck udtrykker: ”Vi er imponerede over Warrens
videnskabelige resultater, som åbner nye veje for behandlingen af
neurodegenerative lidelser.”

Anthony Cerami, grundlægger og bestyrelsesformand for Warren siger:
”Warrens stærke forsknings- og udviklingsteam sammen med Lundbecks
kompetencer indenfor lægemiddeludvikling sikrer grundlaget for effektiv
udvikling og kommercialisering af hidtil ukendte behandlinger.
BankInvests finansielle og strategiske støtte giver os muligheden for
bedre at udvikle de opdagelser som oprindelig blev gjort på The Kenneth
S. Warren Institute.”

Jesper Zeuthen, direktør for BankInvest Biomedical Venture forklarer: ”Vi
undersøger adskillige teknologier i søgen efter hidtil ukendte
behandlingsformer, som kan hjælpe i kampen mod invaliderende
sygdomme. I Warren Pharmaceuticals videnskabelige platform har vi
fundet netop en sådan attraktiv profil.
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Som en investor i bioteknologi ser i en perfekt sammensætning af Warren
og Lundbeck og vi er meget glade for at være en del af dette projekt.”

Indholdet af denne meddelelse vil ikke påvirke Lundbeckkoncernens
finansielle resultat for 2001, som vil blive præsenteret den 5. marts 2002,
sammen med selskabets finansielle forventninger til 2002.

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.

Warren Pharmaceuticals, Inc.: Jean-Paul Wuerth, Koncernchef og adm.
direktør, telefon+01 914 762 7586, wuerth@warrenpharma.com.

BankInvest Biomedical Venture: Jesper Zeuthen, telefon +45 20 61 31 46,
jz@bankinvest.dk.

________________________

Warren Pharmaceuticals, Inc. (www.warrenpharmaceuticals.com) er en
bioteknologisk virksomhed, grundlagt i 2001 med henblik på at udvikle og
kommercialisere teknologier udviklet af forskere ved The Kenneth S.
Warren Institute.

BankInvest Biomedical Venture (www.biventure.com) er en del af
BankInvest-gruppen, en af Nordens førende uafhængige forvalter af
investeringsforeninger, venturefonde samt større private og institutionelle
porteføljer. Med en aktiv investeringsproces fokuseret på de tendenser,
som skaber fremtiden, tilfører vi vore investorer værdi gennem
omfattende research, virksomhedsbesøg og anvendelse af
branchespecialister.

H. Lundbeck A/S (www.lundbeck.com) 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 i 2000 en nettoomsætning på
DKK 5,6 mia. og beskæftiger ca. 3.700 medarbejdere.


