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Newtons første lov

”Et legeme, som ikke er påvirket af en ydre kraft, 
forbliver i en tilstand af hvile eller foretager en jævn, 

retlinet bevægelse”
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Arven
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LEO Fondets historie
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Kort fortalt



LEO Fondet har en krystalklar fundats
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• LEO Fondet blev etableret i 1984 af Gertrud og Knud
Abildgaard.

• Fondets primære formål var (og er) at sikre
videreførelsen af Løvens Kemiske Fabrik (i dag LEO 
Pharma) med dertil knyttede selskaber.

• Foruden det aktive ejerskab af LEO Pharma kan fondet
støtte forskning inden for medicin, kemi og/eller
farmaci.

LEO Fondets fundats - §3

Fondets primære formål er i
overensstemmelse med § 1 at sikre
videreførelsen af LEO Pharma A/S 
med dertil knyttede selskaber.

Bestyrelsen kan foretage de 
henlæggelser, den finder rimelige, til 
konsolidering af fondet.

Overskud herefter kan i det omfang, 
bestyrelsen finder det forsvarligt og 
eventuelt efter indstilling fra LEO 
Pharma A/5, anvendes til at yde 
støtte til forskning inden for 
områderne medicin, kemi og/eller 
farmaci.
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Samtiden

Arven
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Samtiden

En del ting har ændret sig siden 1986!

• Rammebetingelser

• Markedsbetingelser for vores aktiver

• Transparens og anbefalinger

• Andre krav:

• Verdensmålene

• Whistleblower 

• ESG

• Skattekodeks

• ?
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Samtiden

Omdrejningspunktet

Arven
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Omdrejningspunktet

I vores fundats står virksomheden over alt andet!

• Vi skal være en langsigtet, aktiv og værdiskabende 
virksomhedsejer.

• Vores virksomheds tarv har  altid første prioritet. 

• Virksomheden skal til enhver tid sikres det bedst mulige  
fundament for langsigtet overlevelse og udvikling.

• Uden overskud, ingen fond og ingen filantropi.
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LEO Fondets første 33 år som “dynamisk” ejer
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• Stifteren dør i 1986 – et tomrum opstår.

• Konglomeratet søges videredrevet.

• Medico-, petfood-, plast- og veterinær-forretningerne 
frasælges.

• Navneskifte til LEO Pharma

• Refokusering mod pharma .

• Refokusering mod dermatologi.

• Undervejs successiv opdatering af governance-model med 
”checks and balances”

En tid med konstant forandring
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Aktivt 
ejerskab af 

LEO Pharma

Uddelinger
til forskning

Kapital-
forvaltning

Udførelse af
stifters vilje
som angivet I 
fundatsen

• Forvaltning af finansielle aktiver (ca. 14,5 mia DKK)

• LEO Pharma er en forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed med 
fokus på hudsygdomme, et globalt sigte med salg i 100+ lande, 
5.000+ ansatte og en 2018 omsætning på over 10 mia. DKK.

• Uddelinger til forskning inden for medicin, kemi og farmaci
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Samtiden

Omdrejningspunktet

Arven Afvikling eller

Udvikling
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Udvikling eller afvikling?

Hvordan forbliver vi den bedst mulige ejer af vores 
aktiver?

• Fremsyn 

• Ejerskabsmodel

• Kapitalstruktur

• Governance

• Kompetencer
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Samtiden

Omdrejningspunktet

Afvikling eller

Udvikling

Arven
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