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Mentor og Coloplast har underskrevet endelig aftale
om Coloplasts akkvisition af Mentors urologiforretning
Coloplast og Mentor Corporation har med positivt resultat gennemført den
lovpligtige konsultation med samarbejdsudvalg i Mentors franske
datterselskab, som meddelt i Coloplasts halvårsregnskab 2005/06 den
16. maj. Mentor har modtaget udvalgets positive tilkendegivelse og har
efterfølgende accepteret Coloplasts købstilbud hvorefter begge parter har
underskrevet en endelig købsaftale. Gennemførelse af handlen er nu
alene betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse i enkelte
lande.
Købet omfatter ikke Mentors uridomforretning i Storbritannien, hvilket er i
overensstemmelse med Coloplasts tilsagn til det engelske
Erhvervsministerium i 2002. Coloplast har derfor underskrevet en aftale
med Rochester Medical Corp. og Mentor hvorefter Rochester overtager
rettighederne til Mentors uridomer i Storbritannien. På alle andre
markeder vil Coloplast markedsføre og sælge disse uridomer og
Coloplast vil fortsat markedsføre egne uridomer i Storbritannien under
Conveen produktnavnet, herunder også det senest lancerede uridom,
Conveen Optima.
Rochester Medical betaler 85 mio. kr. (USD 14.6M) for de tilkøbte aktiver,
hvoraf 54 mio. kr. (USD 9.3M) forfalder ved handelens gennemførelse og
31 mio. kr. (USD 5.3M) forfalder i afdrag over 5 år.
Endvidere har Rochester og Coloplast indgået en krydslicensaftale med
henblik på at undgå krav mod hinanden i forbindelse med eventuelle
fremtidige patentkrænkelser.
Der er ingen ændringer til de øvrige vilkår og estimater, der blev
beskrevet i Coloplasts fondsbørsmeddelelse nr. 5/2006 af 27. marts
2006.
Det er fortsat Coloplasts vurdering, at handlen færdiggøres omkring den
1. juni 2006.
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