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Pressemeddelelse 

 

Valby den 29. maj 2019      

 

Lundbeck gennemfører køb af Abide Therapeutics 
  
Købet giver Lundbeck en unik forskningsplatform og et forskningsprojekt i et 

eksplorativt fase IIa-studie for Tourettes syndrom. 

 

 

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har nu efter at have modtaget de obligatoriske 

myndighedsgodkendelser gennemført købet af det amerikanske biotekselskab Abide 

Therapeutics Inc. (Abide), som blev annonceret den 6. maj 2019. Lundbeck vil nu påbegynde 

transitionen af Abides laboratorier i La Jolla, Californien, til et lægemiddelforskningscenter 

under navnet Lundbeck La Jolla Research Center. 

 

Købet af Abide giver Lundbeck mulighed for at udvikle nye lægemiddelklasser til behandling 

af et bredt spektrum af hjernesygdomme baseret på Abides unikke forskningsplatform, som 

fokuserer på udnyttelsen af det terapeutiske potentiale i en af de største og mest alsidige 

enzymklasser – serinhydrolaserne. 

 

I tillæg til platformen får Lundbeck også en række forsknings- og udviklingsprojekter, hvoraf 

det mest fremskredne er ABX-1431. Denne ”first-in-class” hæmmer af MAG lipase er i klinisk 

udvikling til behandling af Tourettes syndrom (eksplorativ fase IIa) og neuropatisk smerte 

(fase I). 

 

”Vi er begejstrede over at have gennemført handlen, som giver os en enestående mulighed 

for at styrke vores forskningsportefølje både nu og langt ind i fremtiden”, siger dr. Deborah 

Dunsire, administrerende direktør for Lundbeck. 

 

Ved handlens færdiggørelse har Lundbeck betalt USD 250 millioner (ca. DKK 1,65 mia.), 

samtidig med at man har forpligtet sig til at betale fremtidige udviklings- og salgsmilepæle på 

op til USD 150 millioner (ca. DKK 1 mia.) til Abides nuværende ejerkreds. 

 

 

Yderligere oplysninger 

Mikkel Ballegaard Pedersen Mads Kronborg 

Journalist, Corp. Communication Senior Director, Corp. Communication 
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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 
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hjerneforskning. Vores formål er formuleret på engelsk: We are tirelessly dedicated to 

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

  

Cirka 700 millioner 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. Det kalder vi Progress in Mind. 

 

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.  

 

Vores ca. 5.000 medarbejdere i mere 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 Californien, og vi har produktionsanlæg i 

Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 18,1 mia. DKK i 2018 (2,4 mia. EUR eller 

2,8 mia. USD). 

 

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

også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn. 

 


