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Coloplast reorganiserer til fremtidig vækst  

Coloplast understøtter sine langsigtede vækstambitioner med en ny organisati-
onsstruktur, der skal styrke innovation, salg og markedsføringsaktiviteter. 
 
Coloplasts strategi mod 2012, “Investering i vækst”, blev udmeldt i november 2005, 
og Coloplast har iværksat flere tiltag for at øge virksomhedens profitabilitet og frigøre 
ressourcer til vækstinitiativer. 
 
Vores konkurrenceevne og vækstmuligheder afhænger ikke kun af virksomhedens 
profitabilitet, men i lige så høj grad af innovationsevnen og styrken af vores kundere-
lationer. Vi har derfor gennemført en analyse af vores aktiviteter inden for områderne 
innovation, salg og markedsføring. Konklusionen på denne analyse betyder, at vi nu 
indfører en ny organisationsstruktur der sigter mod at øge væksten. Den nye organi-
sationsstruktur vil: 
 
• Styrke udnyttelsen af kundeforståelse og markedsindsigt i produktudviklingen 
• Effektivt kanalisere ressourcer over i vækstinitiativer 
• Øge tempoet i lancering af nye produkter og frigøre ressourcer til at salgskonsu-

lenterne kan bruge mere tid på kundekontakt 
• Give kompetencecenter-funktioner mulighed for at udnytte stordriftsfordele, vi-

dendeling og undgå dobbeltarbejde. 
 
En ny funktionsopdelt global organisation skal erstatte de tre produktdivisioner, mens 
de seks regionale salgsorganisationer erstattes af fire regionale og tre nationale 
salgsorganisationer. 
 
De vigtigste ændringer er: 
 
• Tre nye globale funktioner, der refererer til koncerndirektør og CCO Lars  

Rasmussen: Global Marketing, Global R&D og Commercial Excellence, erstatter 
de tre produktdivisioner 

• Storbritannien, Tyskland og Frankrig refererer direkte til den kommercielle kon-
cerndirektør (CCO) og der skabes dermed større råderum på disse betydnings-
fulde markeder 

• De øvrige europæiske lande refererer til en ny Region Europe, hvor der skabes 
større muligheder for at dele erfaringer og best practice 

• Region North America erstatter den tidligere Region Americas, og der sættes 
dermed større fokus på USA og Canada 

• Der er etableret en ny region for ‘Emerging Markets’. Den har som særlig opgave 
at udvikle salget i lande med stort vækstpotentiale 

• Der sker ingen ændringer for Region Asia-Pacific. 
 
Den nye organisation og dens vigtigste lederstillinger ses på diagrammet nedenfor. 
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Den nye organisation bliver gældende fra 30. marts 2007. Pr. 1. april 2007 vil Anne 
Mette Olesen, der kommer fra stillingen som direktør for Urologi- & kontinensdivisio-
nen, overtage ledelsen af Koncern-HR fra Bente Laursen, der fremover vil arbejde i 
Koncern-HR på deltid. 
  
Disse ændringer understøtter arbejdet med Coloplasts langsigtede mål, men får in-
gen indvirkning på vores forventninger for dette regnskabsår. Den nuværende seg-
mentering i den finansielle rapportering er uændret. 
 
I forbindelse med implementeringen af den ny organisationsstruktur har Coloplast 
besluttet at udskyde etableringen af regionale administrative servicecentre. Omkost-
ningerne til implementeringen af den nye organisation er derfor indeholdt i allerede 
afsatte beløb til omstruktureringer in 2006/07.  
 
De jobs der måtte blive nedlagt, f.eks. i forbindelse med opbygning af Global R&D og 
Global Marketing, forventes i stort omfang at blive erstattet af nye stillinger i andre 
funktioner. Nettobesparelserne i forbindelse med omstruktureringen er derfor ubety-
delige. 
 
 
Sten Scheibye 
Adm. direktør 
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Yderligere information 
 
Investorer og finansanalytikere  
 
Jørgen Fischer Ravn 
Head of Investor relations 
Tlf. 3085 1308 
E-mail: dkjfr@coloplast.com 
 
 

 
 

  
Presse og medier  
 
Jens Tovborg Jensen 
Pressechef 
Tlf. 3085 1922 
E-mail: dkjto@coloplast.com 
 

 

 
Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave. I tvivlstilfælde er 
den danske udgave gældende. 
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