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Meddelelse nr. 55

6. november 2001

Delrapport for perioden 1. januar - 30. september 2001

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har i dag godkendt selskabets delrapport
for årets første 9 måneder,  hvor hovedpunkterne er:

• Omsætningen steg med 48% til DKK 5.622 mio. i forhold til samme
periode sidste år

• Resultat af primær drift steg med 126% til DKK 1.749 mio. i forhold til
samme periode sidste år.

• Resultat før skat og resultat efter skat og minoritetsinteresser steg
med henholdsvis 57% til DKK 1.605 mio. og 51% til DKK 1.035 mio. i
forhold til samme periode sidste år.

• Salget af Cipramil® steg med 38% til DKK 3.421 mio. i forhold til
samme periode sidste år.

• Indtægter fra salg af Celexa® i USA steg med 89% til DKK 1.136 mio. i
forhold til samme periode sidste år.

• Salget af escitalopram til Forest udgjorde i 3. kvartal 2001 DKK 194
mio.

• Som følge af et urealiseret kurstab på andre kapitalandele, primært et
tab på DKK 103 mio. på selskabets beholdning af aktier i det
amerikanske selskab Cephalon, udviste selskabets finansielle poster en
nettoudgift på DKK 144 mio. mod en nettoindtægt på DKK 247 mio. i
3. kvartal 2000

Under forudsætning af, at der ikke inden årets udgang indgås aftaler om
alliancer, indlicenseringer, indkøb af teknologi eller akkvisitioner – der kan
påvirke resultat af primær drift – fastholder selskabet sine
vækstforventninger til 2001, som senest udmeldt i forbindelse med
offentliggørelsen af halvårsrapporten den 14. august 2001.
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Omsætningen forventes således fortsat at stige med mere end 35% i
forhold til 2000, mens resultat af primær drift fortsat forventes at stige
med ca. 80% i forhold til 2000.

Hoved- og nøgletal 1. januar - 30. september 2001 fra
koncernregnskabet (ikke revideret)

* Resultatopgørelsens poster omregnes til EUR til periodens gennemsnitlige valutakurser

(1. januar – 30. september 2001 kurs 745,28). Balancen er omregnet til statusdagens kurs
(30. september 2001 kurs 743,71).

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

2001 2000 2001 2001 2000 2001
3. Kvartal 3. Kvartal Ændring i 3. Kvartal 3. Kvt. Akk. 3. Kvt. Akk Ændring i 3. Kvt. Akk.
DKK mio. DKK mio. % EUR mio. DKK mio. DKK mio. % EUR mio. 

HOVEDTAL

Nettoomsætning 2.046,9 1.263,2 62 274,6 5.621,9 3.801,8 48 754,3 
Resultat af primær drift 647,7 165,9 290 86,9 1.748,9 773,5 126 234,7 
Finansielle poster, netto (216,0) (2,9) 7.349 (29,0) (143,8) 247,0 (158) (19,3)
Resultat før skat 431,7 163,0 165 57,9 1.605,1 1.020,5 57 215,4 
Skat 208,4 103,9 101 28,0 562,8 325,6 73 75,5 
Periodens resultat efter minoritetsinteresser 222,2 56,3 295 29,8 1.034,6 687,2 51 138,8 
Egenkapital 4.535,7 3.468,8 31 609,9 4.535,7 3.468,8 31 609,9 
Aktiver i alt 7.104,2 5.970,7 19 955,2 7.104,2 5.970,7 19 955,2 
Cash flow fra drifts- og investeringsaktivitet 571,1 135,4 322 76,8 (577,1) 330,2 (275) (77,6)

 

NØGLETAL

Overskudsgrad (%) 31,6 13,1 141 31,6 31,1 20,3 53 31,1 
Afkastningsgrad (%) 13,8 5,4 155 13,8 43,4 27,4 58 43,4 
Forsknings- og udviklingsomkostninger i % af omsætningen 19,1 27,7 (31) 19,1 18,6 22,0 (16) 18,6 
Egenkapitalforrentning (%) 5,1 1,6 210 5,1 25,0 21,5 16 25,0 
Egenkapitalandel (%) 63,8 58,1 10 63,8 63,8 58,1 10 63,8 

AKTIEDATA

Resultat pr. aktie (EPS) 0,95 0,24 295 0,13 4,44 2,95 51 0,60 
Cash flow pr. aktie 3,58 1,15 212 0,48 4,21 2,77 52 0,57 
Indre værdi pr. aktie 19,46 14,88 31 2,62 19,46 14,88 31 2,62 
Markedsværdi (mio.) 43.103 28.874 49 5.796 43.103 28.874 49 5.796 
Price / Earnings 193,98 512,68 (62) 193,98 41,66 42,02 (1) 41,66 
Price / Cash flow 51,67 107,98 (52) 51,67 43,92 44,72 (2) 43,92 
Kurs/ Indre værdi 9,50 8,32 14 9,50 9,50 8,32 14  9,50 

AKTIEDATA (før aktiesplit)

Resultat pr. aktie (EPS) 3,81 0,97 295 0,51 17,75 11,79 51 2,39 
Cash flow pr. aktie 14,32 4,59 212 1,92 16,84 11,08 52 2,26 
Indre værdi pr. aktie 77,83 59,52 31 10,47 77,83 59,52 31 10,47 
Markedsværdi (mio.) 43.103 28.874 49 5.796 43.103 28.874 49 5.796 
Price / Earnings 193,98 512,68 (62) 193,98 41,66 42,02 (1) 41,66 
Price / Cash flow 51,67 107,98 (52) 51,67 43,92 44,72 (2) 43,92 
Kurs/ Indre værdi 9,50 8,32 14 9,50 9,50 8,32 14 9,50 
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Ledelsens beretning

Registrering af Cipralex™

Lundbeck indsendte den 6. februar registreringsansøgning for Cipralex™
til de svenske sundhedsmyndigheder. Sverige er udvalgt som
referenceland i den gensidige europæiske godkendelsesproces (Mutual
Recognition Process).

Lundbeck forventer at kunne påbegynde den europæiske lancering af
Cipralex™ i løbet af første halvår 2002.

Generisk konkurrence

Lundbeck har fra de hollandske sundhedsmyndigheder fået underretning
om, at Holland, som det første EU-land, har godkendt en generisk version
af citalopram.

Det er fortsat selskabets opfattelse, at generisk konkurrence tidligst
vil sætte ind på væsentlige markeder i slutningen af 2001.

Serdolect®

CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products) har på sit møde den
18. oktober 2001 besluttet at ophæve suspensionen af Serdolect®

(sertindole) - Lundbecks lægemiddel til behandling af skizofreni.
Serdolect® blev lanceret i 1996, men blev suspenderet grundet usikkerhed
vedrørende stoffets sikkerhedsprofil. Ophævelsen af suspensionen er
foranlediget af ny præklinisk og klinisk dokumentation, der bestyrker
Serdolects® sikkerhed.

I forbindelse med ophævelsen af suspensionen har Lundbeck forpligtet sig
til at gennemføre kliniske postmarketingundersøgelser, som vil inkludere
patienter, der behandles med Serdolect® . Dette betyder, at Serdolect®

først bliver frit tilgængeligt for normal ordination til patienter på et senere
tidspunkt, formodentlig i 2003.

Lundbeck har rettigheder til globalt at markedsføre Serdolect

Neurochem

H. Lundbeck A/S indgik i juni 1999 en forsknings- og udviklingsaftale med
det canadiske biotekselskab Neurochem. I forbindelse med aftalen
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erhvervede Lundbeck de globale rettigheder til lægemiddelkandidaten NC
531 - et stof til behandling af Alzheimers sygdom.

På baggrund af resultaterne fra de seneste prækliniske farmakologiske
undersøgelser har Lundbeck valgt at opsige denne aftale. Samtlige
rettigheder er ført tilbage til Neurochem.

Oral Copaxone®

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. har meddelt, at en interim analyse af
deres Coral-studie (oral Copaxone®) viser en tendens til behandlingseffekt
ved den høje orale dosis hos patienter behandlet i mere end et år.
Forskellen er dog ikke statistisk signifikant.

Den uafhængige Data Safety Monitoring Committee (DSMC), som fører
tilsyn med studiet, anbefaler, at studiet fortsætter indtil færdiggørelsen i
oktober 2001, også selvom der kun er en meget lille mulighed for, at
slutresultatet vil adskille sig fra de hidtidige resultater.
Hovedkonklusionerne forventes offentliggjort i starten af næste år.

Antal medarbejdere

Ved udgangen af 3. kvartal 2001 havde Lundbeck 3.742 fuldtidsansatte
medarbejdere, hvilket er 685 flere end ved udgangen af 3. kvartal 2000
og 562 flere end ved udgangen af 2000. I perioden 1. januar – 30.
september 2001 udgjorde det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede
3.461 mod 2.940 i samme periode sidste år.

Forventninger til 2001

I årsberetningen for 2000 angav Lundbeck i sine forventninger til 2001, at
omsætningen ville stige med ca. 30% og resultat af primær drift med
mere end 50%.

I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten 2001 opjusterede
Lundbeck sine forventninger til 2001, således at omsætningen forventedes
at stige med mere end 35%, mens resultat af primær drift forventedes at
stige med ca. 80% i forhold til 2000.

Såvel omsætnings- som omkostningsudviklingen  forløber som
forventet, hvorfor forventningerne til såvel omsætning som resultat
fastholdes.

Regnskabsberetning
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Regnskabspraksis

Generelt:

Lundbeck aflægger årsregnskaber efter den danske årsregnskabslov,
gældende internationale regnskabsstandarder (IAS) samt de krav, som
Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelsen for
børsnoterede selskaber.

Lundbeck har implementeret den internationale regnskabsstandard IAS
39, som trådte i kraft for regnskabsåret, der påbegyndtes 1. januar 2001.
Implementering af IAS 39 betyder, at selskabets egne aktier og
forpligtelserne i henhold til optionsordninger og aktiekursbaserede
ordninger fremover føres på egenkapitalen. Endvidere er der foretaget en
ændret klassifikation af selskabets valutakurssikringskontrakter, idet en
del heraf nu klassificeres som tradingkontrakter, da disse anvendes til
mere kortsigtede valutakurssikringer.

I overensstemmelse med IAS 39 tilpasses sammenligningstallene ikke.

Bortset herfra er regnskabspraksis uændret i forhold til foregående år.

Kvartalsregnskabet omfatter alene koncernens tal.

Segmentoplysninger:

Selskabet beskæftiger sig udelukkende med forretningssegmentet
lægemidler til behandling af sygdomme inden for centralnervesystem-
området, og der gives derfor ikke segmentoplysninger i
kvartalsregnskabet.

Periodens resultat

Lundbeck har i perioden 1. januar – 30. september 2001 fortsat sin
stærke vækst, hvor såvel omsætning som indtjening har udviklet sig
bedre end forventet.

Resultat af primær drift i årets første tre kvartaler blev DKK 1.749 mio.
svarende til en stigning på 126% i forhold til samme periode sidste år.

Resultat før skat og resultat efter skat og minoritetsinteresser i årets
første tre kvartaler steg med henholdsvis 57% til DKK 1.605 mio. og 51%
til DKK 1.035 mio. i forhold til samme periode sidste år.
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Omsætning

Lundbecks omsætning steg i årets første tre kvartaler med 48% og udgør
DKK 5.622 mio. mod DKK 3.802 mio. i samme periode sidste år.

Omsætningsfremgangen skyldes den fortsat positive salgsudvikling for
Cipramil® samt stigende indtægter fra Forests salg af Celexa® i USA.

Lundbecks salg af Cipramil® steg i årets første tre kvartaler med 38% til
DKK 3.421 mio. Væksten er fortsat drevet af koncernens fokusmarkeder:
England, Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Canada og Australien, hvor
en øget salgs- og markedsføringsindsats igen har udmøntet sig i en
markant stigende omsætning af Cipramil®.

Væsentligste
vækstmarkeder

Omsætningsfremgang
9 mdr. 2001 vs.
9 mdr. 2000

England 39%
Frankrig 40%
Tyskland 26%
Spanien 41%
Italien 55%
Canada 113%
Australien 55%

Lundbecks indtægter fra salget af Celexa® i USA udgjorde i årets første tre
kvartaler DKK 1.136 mio. svarende til en stigning på 89% i forhold til
samme periode sidste år. Celexa® havde ved udgangen af 3. kvartal 2001
15,82% af nye SSRI recepter og 15,51% af alle SSRI recepter i USA.

Lundbeck påbegyndte i 3. kvartal 2001 levering af escitalopram til Forest.
Lundbecks indtægter fra salg af escitalopram til Forest udgjorde ved
udgangen af 3. kvartal DKK 194 mio.

Ifølge Lundbecks regnskabspraksis indtægtsføres salget af både
citalopram og escitalopram til Forest med den garanterede minimumspris
på leveringstidspunktet. 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. Forskellen mellem den
fakturerede pris og minimumsprisen på Forests varebeholdninger optages
som forudbetaling i balancen og påvirker ikke Lundbecks pengestrømme.
Forskellen mellem den tidligere indtægtsførte minimumspris og den
endeligt beregnede afregningspris indtægtsføres. Samtidig reduceres
forudbetalingen.
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Forudbetalingen udgjorde pr. 30. september 2001 DKK 1.029 mio. mod
DKK 802 mio. pr. 30. september 2000, og DKK 829 mio. pr. 31. december
2000.

Lundbecks salg af øvrige antidepressiva og antipsykotika udgjorde i årets
første tre kvartaler DKK 568 mio., hvilket svarer til et fald på DKK 43 mio.
eller 7% i forhold til samme periode sidste år.

Lundbecks øvrige omsætning steg i årets første tre kvartaler med DKK
187 mio. til DKK 303 mio., hvilket primært skyldes omsætning fra
Lundbeck Pharmaceuticals, Italy S.p.A., tidligere VIS Farmaceutici 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
indregnes i regnskabet til terminskurserne, hvilket har en resultateffekt på
DKK +10 mio. (DKK –190 mio. ved udgangen af 3. kvartal 2000), i
forhold til at indtægterne var indregnet til periodens aktuelle kurser. Af
den totale påvirkning hidrører DKK –16 mio. fra sikring af USD, som er
henført til indtægterne fra salget af Celexa®.

Pr. 30. september 2001 er der indgået hedging-valutakontrakter, der
modsvarer en værdi på ca. DKK 2.086 mio. Kontrakter med udskudt
resultatføring af valutagevinst udgør DKK 83 mio. pr. 30. september 2001
mod en udskudt resultatføring af valutakurstab på DKK 95 mio. pr. 30.
september 2000 og en udskudt resultatføring af valutakursgevinster på
DKK 66 mio. pr. 31. december 2000. Beløbet er indregnet under
egenkapitalen efter implementeringen af IAS 39.

Omkostninger

Lundbecks samlede omkostninger, eksklusive finansielle poster og skat,
udgjorde i årets første tre kvartaler DKK 3.877 mio. svarende til en
stigning på 28% i forhold til samme periode sidste år.

Produktionsomkostningerne steg med 23% til DKK 974 mio. Stigningen
skyldes primært den fortsat udvidede produktion med henblik på at
imødekomme en øget omsætning af nuværende og kommende produkter.

Distributionsomkostningerne steg med 36% til DKK 1.211 mio. Stigningen
skyldes primært udvidelsen af salgsstyrken på de store europæiske
markeder samt på de nye markeder Canada, Australien og Tyrkiet.

Administrationsomkostningerne steg med 27% til DKK 648 mio.
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Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde i årets første tre
kvartaler DKK 1.045 mio. mod DKK 837 mio. i samme periode sidste år.
Forsknings- og udviklingsomkostningerne er i årets første tre kvartaler
påvirket af fase lll-studierne på Cipralex™, Copaxone®, rasagilin og
etilevodopa.

Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde i årets første tre
kvartaler 19% af omsætningen mod 22% i samme periode sidste år.

Afskrivninger, der er inkluderet i de enkelte omkostningsgrupper, udgør
DKK 207 mio. mod DKK 125 mio. i samme periode sidste år.

Finansielle poster

Pr. 30. september 2001 havde Lundbeck en finansiel nettoudgift på DKK
144 mio. mod en nettoindtægt på DKK 247 mio. i samme periode sidste
år.

Urealiserede kurstab vedrørende andre kapitalandele udgjorde pr. 30.
september 2001 DKK 122 mio. i forhold til en urealiseret gevinst på DKK
193 mio. i samme periode sidste år. Lundbecks andre kapitalandele består
pr. 30. september 2001 væsentligst af en aktiebeholdning i Cephalon, Inc.
med en børsværdi på DKK 405 mio. Værdireguleringen af Cephalon-
aktierne udgjorde DKK –103 mio. pr. 30. september 2001.

Kursreguleringer vedrørende terminskontrakter og optioner, som i
henhold til IAS 39 ikke længere klassificeres som hedging men som
trading, føres fra og med 2001 løbende under finansielle poster. For
perioden 1. januar til 30. september 2001 udgør disse kursreguleringer en
nettovalutaudgift på DKK –31 mio. som følge af en udvidet sikring for at
sikre selskabet mod en vigende USD-kurs. Pr. 30. september 2001 er der
indgået trading-valutakurssikringskontrakter, der modsvarer en værdi på
DKK 1.379 mio.

Skat

Skatteudgiften pr. 30. september 2001 er beregnet til DKK 563 mio. mod
DKK 326 mio. i samme periode sidste år. Herudover er der ført DKK 39
mio. som egenkapitalposter.

Skatteprocenten udgjorde 35% ved udgangen af 3. kvartal 2001 mod
32% ved udgangen af 3. kvartal 2000. Ikke fradragsberettigede
aktiekursreguleringer  påvirker skatteprocenten i størrelsesorden 2%.
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Investeringer

Lundbecks nettoinvesteringer i årets første tre kvartaler udgjorde DKK
1.559 mio. mod DKK 316 mio. i samme periode sidste år.

Som omtalt i årsberetningen for 2000 solgte Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik GmbH i 1. kvartal 2001 sin andel af det fællesejede
selskab Lundbeck GmbH & Co. til Lundbeck for ca. DKK 800 mio.

Materielle anlægsinvesteringer, netto, udgjorde i årets første tre kvartaler
DKK 612 mio. inklusive investeringer i nyt fabriksanlæg i Seal Sands,
laboratorium til analytisk kontrol i Valby og kilolaboratorium i Lumsås. Det
tilsvarende beløb for samme periode sidste år var DKK 223 mio.

Pengestrømme

Lundbecks pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter udgjorde
pr. 30. september 2001 DKK –577 mio. mod DKK 330 mio. i samme
periode sidste år.

Købet af Byk Guldens andel af Lundbeck GmbH & Co. har i årets første tre
kvartaler påvirket pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter
negativt med ca. DKK 800 mio. Den resterende forskel skyldes primært
det generelt højere investeringsniveau.

Egenkapital

Egenkapitalen udgør pr. 30. september 2001 DKK 4.536 mio. mod DKK
3.469 mio. pr. 30. september 2000 og DKK 3.757 mio. pr. 31. december
2000.
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Udviklingen i egenkapitalen er vist i følgende oversigt:

Udvikling i egenkapitalen DKK mio.
Egenkapital pr. 31. december 2000 3.757
Primoregulering som følge af implementering af IAS 39:
Egne aktier -459
Forpligtelse vedrørende aktieoptioner og aktiekursbaserede
ordninger

375

Ikke-resultatførte kursgevinster/tab på
valutakurssikringskontrakter

66

Skat heraf -48
Egenkapital pr. 1. januar 2001 3.691
Udloddet udbytte for 2000 -197
Tilgang 2001 – kursgevinst/tab på hedgingkontrakter 59
Afgang 2001 – kursgevinst/tab vedrørende sikrede
transaktioner overført til omsætningen.

-42

Provenu fra salg af egne aktier 6
Udbetalinger vedrørende udnyttede ledelsesoptioner -55
Skat af periodens egenkapitalposteringer 39
Periodens resultat 1.035
Egenkapital pr. 30. September 2001 4.536

Som følge af implementeringen af IAS 39 er hensættelsen vedrørende
optionsordningen og den udenlandske aktiekursbaserede ordning samt
egne aktier pr. 31. december 2000 ført over egenkapitalen. Ligeledes
føres kontante udbetalinger vedrørende optioner og salg af aktier nu over
egenkapitalen. Urealiserede kursgevinster/-tab vedrørende valutahedging
føres over egenkapitalen, indtil de sikrede transaktioner resultatsføres.

Incitamentsordninger og egne aktier

I 1999 etablerede Lundbeck tre incitamentsordninger for Lundbecks
ledelse og medarbejdere.

Lundbeck ejer til brug herfor 2.397.368 egne aktier. Aktierne er erhvervet
dels til sikring og gennemførelse af aktieoptionsprogrammet (1.657.368
stk.), dels til dækning af stigningen i selskabets forpligtelser i henhold til
den udenlandske medarbejderordning (740.000 stk.).
Beholdningen af egne aktier er fratrukket egenkapitalen. Børsværdien pr.
30. september 2001 udgør DKK 443 mio. (DKK 484 mio. pr. 31. december
2000).

Forpligtelsen vedrørende ordningerne, opgjort som forskellen mellem
favørkursen og børskursen på de underliggende aktier inklusive tillæg for
sociale omkostninger, optages ikke i balancen. Incitamentsordningerne
har således ingen effekt på resultatopgørelsen.
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Stigningen i den beregnede optionsforpligtelse, henholdsvis forpligtelsen
vedrørende den udenlandske medarbejderordning, opgjort som ændringen
imellem favørkursen og børskursen på selskabets aktier, modsvares af
værdistigningen på beholdningen af egne aktier til børskurs.

Forpligtelsen vedrørende incitamentsordningerne udgør pr. 30. september
2001 DKK 272 mio. (DKK 375 mio. pr. 31. december 2000)

Der er pr. 30. september 2001 tildelt 1.995.368 optioner ud af den
samlede ramme på 2.000.000 stk.

De tildelte optioner kan udnyttes med 1/3 i følgende perioder:

Første udnyttelsesperiode: august 2000 – september 2004
Anden udnyttelsesperiode: august 2001 – september 2004
Tredje udnyttelsesperiode: august 2002 – september 2004

Foreløbige datoer for udsendelse af regnskabsmeddelelser
2001/2002

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

9. april 2002 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 2001

Nr. Dato Emne

54 29. oktober
2001

Dato for offentliggørelse af
kvartalsmeddelelse for 3. kvartal
2001

53 19. oktober
2001

Suspension af Serdolect ophævet

52 15. oktober
2001

Lundbeck stopper samarbejde
med canadiske Neurochem

51 17.
september
2001

Opdatering af pipeline og
Cipralex(TM) lanceringstidspunkt

50 6. september
2001

Generisk version af citalopram
godkendt i Holland

49 14. august
2001

Halvårsrapport for 2001

48 3. august
2001

Dato for offentliggørelse af
halvårsrapport for 2001

47 15. maj
2001

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal
2001

46 9. maj 2001 Resultater fra Cipralex™
(escitalopram) kliniske studier

45 9. maj 2001 Dato for offentliggørelse af
kvartalsmeddelelse for 1. kvartal
2001

44 28. marts
2001

H. Lundbeck A/S afholdt den 27.
marts 2001 ordinær
generalforsamling i Valby-Hallen

43 15. marts
2001

Indkaldelse til ordinær
generalforsamling 2001 for H.
Lundbeck A/S

42 6. marts
2001

Årsregnskabsmeddelelse for perioden
1. januar - 31. december 2000

41 23. februar Dato for offentliggørelse af
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2001 årsregnskabsmeddelelse 2000

40 15. februar
2001

Lundbeck og Teva udvider
samarbejde til at omfatte oral
formulering af Copaxone®

39 6. februar
2001

Lundbeck har indsendt
registreringsansøgningen for
Cipralex™ - varemærkenavnet for
escitalopram - til de svenske
sundhedsmyndigheder

38 2. februar
2001

Lundbeck køber Byk Gulden ud af
tysk joint venture

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.

Henvendelse fra pressen vedrørende denne meddelelse skal rettes til
direktør Hans Henrik Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 2660.

Aktionærer og  analytikere kan rette henvendelse til 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
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til behandling af psykiatriske og neurologiske sygdomme. Selskabet havde en
nettoomsætning i 2000 på DKK 5,6 mia. og beskæftiger ca. 3.500 medarbejdere.
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Bilag 1

RESULTATOPGØRELSE    

1. januar - 30. september 2001

Koncern  
2001 2000 2000

3. kvt. akk. 3. kvt. akk. Ændring i Hele året
DKK mio. DKK mio. % DKK mio.

                                              

Nettoomsætning 5.621,9 3.801,8 48 5.622,7 
Produktionsomkostninger 973,5 793,2 23 1.116,4 
Distributionsomkostninger 1.210,6 890,9 36 1.278,3 
Administrationsomkostninger 648,1 508,7 27 784,1 

RESULTAT FØR FORSKNINGSOMKOSTNINGER 2.789,7 1.609,0 73 2.443,9 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.045,0 836,8 25 1.415,5 

RESULTAT FØR ANDRE DRIFTSPOSTER 1.744,7 772,2 126 1.028,4 

Andre driftsindtægter/(-udgifter) 4,2 1,3 223 (24,4)
 
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 1.748,9 773,5 126 1.004,0 

Finansielle poster, netto (143,8) 247,0 (158) 386,2 
 
RESULTAT FØR SKAT 1.605,1 1.020,5 57 1.390,2 
                               
Skat af periodens resultat 562,8 325,6 73 394,0 
 
PERIODENS RESULTAT FØR MINORITETSINTERESSER 1.042,3 694,9 50 996,2 
 
Minoritetsinteressernes resultatandele 7,7 7,7 0 11,4 

PERIODENS RESULTAT 1.034,6 687,2 51 984,8 

Resultat pr. aktie (EPS) 4,44 2,95 4,22 

Egenkapitalens udvikling

Egenkapital primo perioden 3.757,3 2.911,2 2.911,2 
Påvirkninger af ændringer i anvendt regnskabspraksis (66,1) 0,0 0,0 
Reguleret egenkapital primo perioden 3.691,2 2.911,2 2.911,2 

Udloddet udbytte (197,2) (129,6) (129,6)
Regulering vedr. egne aktier 0,0 0,0 (9,1)
Øvrige reguleringer 7,1 0,0 0,0 
Periodens resultat 1.034,6 687,2 984,8 

Egenkapital ultimo perioden 4.535,7 3.468,8 3.757,3 
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Bilag 2

BALANCE
30. september 2001

Koncern

30.9.2001 30.9.2000 31.12.2000
DKK mio. DKK mio. DKK mio. 

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver 1.099,4 111,1 277,1
Materielle anlægsaktiver 2.291,2 1.378,1 1.823,6
Finansielle anlægsaktiver 572,4 506,1 752,1

Anlægsaktiver i alt 3.963,0 1.995,3 2.852,8

Varebeholdnionger 628,6 410,0 488,0
Tilgodehavender 1.770,3 1.571,8 1.479,0
Egne aktier 0,0 306,8 459,9
Andre værdipapirer 352,5 607,9 832,0
Likvide beholdninger 389,8 1.078,9 670,9

Omsætningsaktiver i alt 3.141,2 3.975,4 3.929,8

Aktiver i alt 7.104,2 5.970,7 6.782,6

PASSIVER
                               
Selskabskapital 1.165,5 1.165,5 1.165,5
Overkurs ved emission 448,2 448,2 448,2
Reserve for egne aktier 0,0 306,8 459,9
Overført resultat 2.922,0 1.548,3 1.683,7

Egenkapital 4.535,7 3.468,8 3.757,3

Minoritetsinteresser 32,8 11,6 25,3

Hensættelser 112,4 276,3 501,1

Langfristet gæld 60,0 22,6 62,7

Bank- og prioritetsgæld 41,0 6,7 13,4
Leverandørgæld 573,5 409,5 563,4
Forudbetalinger 1.028,7 801,9 828,8
Anden gæld 720,1 973,3 1.030,6

Kortfristet gæld 2.363,3 2.191,4 2.436,2

Gæld i alt 2.423,3 2.214,0 2.498,9

Passiver i alt 7.104,2 5.970,7 6.782,6
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Bilag 3

PENGESTRØMSOPGØRELSE
1. januar - 30. september 2001

Koncern

2001 2000 2000
3. kvt. akk. 3. kvt. akk. Hele året

                               DKK mio. DKK mio. DKK mio. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 981,4 645,7 1.153,0 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.558,5) (315,5) (983,2)

Pengestrømme fra drifts- og  
investeringaktivitet (577,1) 330,2 169,8 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (180,9) (95,8) (120,4)
 
Ændring i likvider (758,0) 234,4 49,4 

Likvider 1.1. 1.502,9 1.439,1 1.439,1 
Periodens urealiserede kursreguleringer (2,6) 13,3 14,4 
Årets ændring (758,0) 234,4 49,4 
Likvider ultimo perioden 742,3 1.686,8 1.502,9 

Den rentebærende nettolikviditet kan opgøres således:

Likvide beholdninger og værdipapirer ekskl. egne aktier 742,3 1.686,8 1.502,9 
Rentebærende gæld 101,0 29,3 76,1 
Rentebærende nettolikviditet ultimo perioden 641,3 1.657,5 1.426,8 


