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Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
CVR-nr. 69749917

Den ordinære generalforsamling i Coloplast A/S afholdes
torsdag den 3. december 2020 kl. 15:30
på Coloplast A/S’ adresse, Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditorium), Humlebæk, Danmark.
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er vedlagt.

Vigtig meddelelse i forbindelse med COVID-19-pandemien
Grundet den nuværende COVID-19-situation, og for at mindske smittespredningen mest muligt, opfordres alle aktionærer
til ikke at deltage fysisk i dette års generalforsamling, og såfremt du er syg, har det dårligt eller i øvrigt har mistanke om
at du kan være smittet med COVID-19, bedes du blive hjemme. I stedet er der i år mulighed for at følge generalforsamlingen
via LUMI AGM, som nærmere beskrevet i indkaldelsen, eller via aktionærportalen som er tilgængelig på selskabets
hjemmeside www.coloplast.com. Skulle aktionærer, trods opfordringen, vælge at deltage fysisk i generalforsamlingen skal
aktionærerne bære mundbind i overensstemmelse med de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
Der vil i år ikke blive serveret kaffe, te, kage eller andre forfriskninger.
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Vores mission
At gøre livet lettere for mennesker
med behov inden for intim sundhedspleje
Vores værdier
Nærhed... for bedre at forstå
Passion... for at gøre en forskel
Respekt og ansvarlighed... for at vejlede os
Vores vision
At sætte den globale standard
for at lytte og handle

For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere

Presse og medier

Adresse

Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. +45 4911 1111

Lina Danstrup
Sr. Media Relations Manager
Tlf. +45 4911 2607
Email: dklina@coloplast.com

Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. +45 4911 1800 /+45 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

Hjemmeside
www.coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige
og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige
behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er
et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2020-11.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
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