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Meddelelse nr. 32

2. november 2000

Organisationsændringer i Lundbecks ledelse

H. Lundbeck A/S har de seneste 10 år udviklet sig fra en mindre, lokal
virksomhed med et bredt produktsortiment til en fokuseret, international
virksomhed med global distribution og salg.

Lundbeck vil i løbet af de næste 3 år introducere 4 nye lægemidler til
behandling af henholdsvis migræne, Alzheimers sygdom, depression og
Parkinsons sygdom. Salg og markedsføring vil ske gennem koncernens
eksisterende datterselskaber i Europa, Canada, Australien og Sydafrika.
Derudover vil Lundbeck fortsætte den geografiske og forretningsmæssige
ekspansion ved etablering af egne datterselskaber eller gennem indgåelse af
strategiske alliancer/partnerskaber.

På den baggrund har bestyrelse og direktion besluttet at foretage følgende
organisatoriske ændringer i ledelsen:

•  Koncerndirektør Flemming Juul Jensen er fratrådt på grund af uenighed
omkring Lundbecks fremtidige organisatoriske struktur.

•  Lundbecks koncerndirektion består herefter af koncernchef, adm. direktør
Erik Sprunk-Jansen og forskningschef, koncerndirektør Claus Bræstrup.

•  Direktør Lars Bang (38), civilingeniør, HD, overtager ansvaret for
koncernens europæiske datterselskaber og oversøiske aktiviteter.

•  Direktør Stig Løkke Pedersen (39), cand. merc., overtager ansvaret for
koncernens datterselskaber og datterselskabsudvikling i Nord- og
Sydamerika samt i Asien, inkl. Japan, og vil fortsat have ansvaret for
Corporate Affairs.

•  Stefan D. Buch er fratrådt sin stilling som økonomidirektør, efter gensidig
overenskomst.
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•  Direktør Hans Henrik Munch-Jensen (40), cand. scient. pol., overtager
ansvaret for Koncernøkonomi og vil fortsat have ansvaret for Investor
Relations og Koncernkommunikation.

•  Direktør Morten Kold Mikkelsen (37), civilingeniør, overtager ansvaret for
Supply Operations & Engineering, der blandt andet omfatter koncernens
kemiske fabrikker i Lumsås (DK), Seal Sands (UK) og Padova (IT).

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeckkoncernens
forventninger til resultatet for regnskabsåret 2000.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til koncernchef Erik
Sprunk-Jansen på telefon, 36 30 15 11.

_______________

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 1999 på DKK 4,2 mia. og beskæftiger
ca. 2.800 medarbejdere.
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