Lundbeck - Indstilling af nyt medlem til bestyrelsen
TILLÆG TIL INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Valby, 12. marts 2021 – Bestyrelsen indstiller, at Dorothea Wenzel vælges som nyt medlem
af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S på selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes
den 23. marts 2021. Hvis hun vælges ind, vil hun indtræde som formand for
Revisionskomitéen.
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har ledt efter en kandidat til afløsning af Henrik Andersen,
som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Efter en omfattende proces har bestyrelsen
nu valgt at indstille Dorothea Wenzel som kandidat til bestyrelsen for H. Lundbeck A/S i tillæg
til de kandidater, som i dagsordenens pkt. 6 i indkaldelsen af 26. februar 2021 foreslås valgt
til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.
Det er bestyrelsens vurdering, at Dorothea vil være en yderligere styrkelse af bestyrelsens
kompetencer inden for finans og forretningstransformation og dermed være med til at sikre,
at selskabet fortsat står bedst muligt rustet til fremtiden. Dorothea Wenzel opfylder
kriterierne for uafhængighed, jf. Anbefalinger for God Selskabsledelse.
Dorothea Wenzel er tysk statsborger og har haft en lang karriere hos Merck KGaA, med
hovedsæde i Darmstadt, Tyskland. Hun sidder i øjeblikket som Executive Vice President og
Head of the Global Business Unit Surface Solutions. Før dette var hun CFO i Mercks
Performance Materials-afdeling samt Head of Strategy & Controlling. I den egenskab stod hun
for en transformation af afdelingens Controlling-funktion og var med til at fastlægge
afdelingens forretningsstrategi. Før dette var det Mercks Fertility-franchise, der under hendes
ledelse vækstede. Hun har et imponerende erfaringsgrundlag inden for finansiel og strategisk
ledelse over en række forskellige brancher.
Dorothea Wenzel er Ph.D. i sundheds- og samfundsøkonomi fra University of Darmstadt,
Tyskland. Hun har også været stipendiat på Harvard og hospitant på University of California,
Berkley.
I tillæg til hendes rolle i Merck sidder hun i bestyrelsen for Fresenius Medical Care AG & Co.
KGaA.
"Lundbeck gør gode fremskridt på det strategiske plan lige nu og er i gang med at gøre det
nødvendige for at genopbygge pipeline. Dorothea vil være en yderligere styrkelse af
bestyrelsens kompetencer inden for finans og forretningstransformation og dermed være
med til at sikre, at selskabet fortsat står bedst muligt rustet til fremtiden", udtaler
bestyrelsesformand Lars Rasmussen.

Som følge af denne ændring af dagsordenens pkt. 6 er blanketten til stemmeafgivelse pr. brev
eller fuldmagt ændret tilsvarende, og aktionærer anmodes om at bruge den således
opdaterede blanket.
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