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Valby den 17. marts 2021    

 

Lundbeck udnævner Dr. Tarek Samad som forskningschef 
 

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) Dr. Tarek Samad tiltræder den 1. maj 2021 hos Lundbeck som 

Senior Vice President og forskningschef. Han vil have ansvaret for at accelerere Lundbecks 

forskning i ny medicin og for den tidlige kliniske forskning. 

 

Dr. Samad vil have en nøglerolle i forhold til Lundbecks ambition om at udvikle en førende 

pipeline inden for neurovidenskab og i at fortsætte udviklingen af et fokus på at hjælpe 

mennesker, som lever med niche- og sjældne hjernesygdomme. 

 

”Jeg er glad for at byde Tarek velkommen til Lundbeck. Hans brede erfaring, kombineret med 

vores stærke forskningsorganisation og arv inden for hjernesygdomme, vil styrke 

innovationen og medvirke til at bringe livsændrende medicin ind i vores kliniske udvikling. Det  

vil hjælpe os med at skabe en førende neurovidenskabelig pipeline og til at blive nummer et 

inden for hjernesundhed,” siger Johan Luthman, koncerndirektør for forskning og udvikling. 

 

Dr. Samad har mere end 25 års erfaring inden for medicinudvikling fra både akademiske og 

industrielle sammenhænge, herunder Louis Pasteur Universitetet, Harvard Medical School, 

Pfizer og Sanofi. Han har stået i spidsen for opdagelsen af molekyler og biologiske 

lægemidler inden for neurovidenskab og inflammation i både symptomatiske og 

sygdomsmodificerende indikationer 

 

Hans forskning har været centreret omkring studiet af forandringer i nervesystemet og deres 

implikationer for en lang række af neurologiske sygdomme, herunder neurodegenerative 

sygdomme, multipel sklerose, epilepsi, akut neurologi og smerte. Han har stået i spidsen for 

flere prækliniske og kliniske programmer, og har haft ledelsesansvaret for afdelinger og 

teams på tværs af discipliner og geografiske lokationer. 

 

Dr. Samad er født i Libanon og modtog sin grundlæggende akademiske uddannelse i 

Frankrig. Han kommer til Lundbeck fra Immunitas Therapeutics i USA, hvor han senest har 

siddet i en stilling som øverste forskningschef (Chief Scientific Officer, CSO). Dr. Samad vil 

flytte til Danmark i forbindelse med sin nye rolle i Lundbeck. 

 

”Lundbeck forfølger nogle af de mest innovative terapeutiske muligheder inden for 

hjerneforskning, hvilket jeg ser frem til at blive en del af,” siger Dr. Tarek Samad. ”Lundbeck  

er kendt for at opdage nye innovative lægemiddelkandidater og at gøre dem tilgængelige for 

patienter, som lever med hjernesygdomme. Jeg ser frem til at bygge videre på Lundbecks 

stærke arv inden for neurovidenskab.”  
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Yderligere oplysninger 
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Om Lundbeck 

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er 

specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for 

hjerneforskning. Vores formål er formuleret på engelsk: We are tirelessly dedicated to 

restoring brain health, so every person can be their best. 

  

Millioner af mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem 

lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning 

fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod 

bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme.  

 

Vores ca. 5.600 medarbejdere i flere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra 

forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består 

af flere forsknings- og udviklingsprogrammer, og vores produkter er tilgængelige i over 100 

lande. Vi har forskningscentre i Danmark og USA, og vi har produktionsanlæg i Danmark, 

Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 17,7 mia. DKK i 2020 (2,4 mia. EUR eller 2,7 mia. 

USD). 

 

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er 

også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn. 


