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Coloplasts opkøb af Mentors urologiforretning
gennemført
Coloplasts aftale om køb af Mentors urologiforretning er nu gennemført
efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Pr. dags dato er
Mentors urologiforretning en del af Coloplasts Kontinensdivision, som
samtidig skifter navn til Urologi- og kontinensdivisionen.
Som tidligere meddelt omfatter opkøbet ikke Mentors uridomforretning i
Storbritannien i henhold til Coloplasts tilsagn til det engelske
Erhvervsministerium i 2002. Coloplast har derfor indgået en aftale med
Rochester Medical Corp. og Mentor, som overdrager Rochester retten til
at sælge Mentors uridomer i Storbritannien.
Vilkår og estimater er som angivet i Coloplasts tidligere
fondsbørsmeddelelser om opkøbet af Mentors urologiforretning, og
Coloplast kan bekræfte de meddelte forventninger for 2005/06 såvel som
målene for 2012.
Med dette opkøb får Coloplast en bredere portefølje i det voksende
katetermarked og bliver en af de førende leverandører på verdensplan af
en række urologiprodukter til hospitaler, urologiske specialafdelinger og
den primære plejesektor.
For at samle Coloplasts aktiviteter i USA er det blevet besluttet at salg,
marketing og fællesfunktioner i USA flyttes fra Marietta, Georgia, og
Santa Barbara, Californien, til Minneapolis, Minnesota, hvor Coloplast nu
har den største koncentration af medarbejdere i USA. Lokationerne i
Mankato, Minnesota, og Oklahoma City, Oklahoma, fortsætter driften som
nu, og brystplejeaktiviteterne i USA berøres heller ikke af flytningen.
Flytningen planlægges at begynde i september 2006 og vil for nogle
funktioners vedkommende først være afsluttet om et år.
Flytteomkostningerne anslås til 70-90 mio. kr. (12-15 mio. USD), hvoraf 612 mio. kr. (1-2 mio. USD) skønnes at blive udgiftsført i 2005/06. Disse
omkostninger ændrer ikke Coloplasts forventning om en overskudsgrad
på 12-13% EBIT i 2005/06.
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