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Selskabsmeddelelse nr. 12/2008             
4. august 2008 
 
Coloplast sænker forventningerne til årets resultat: 
 

• På grund af fortsat pres på den europæiske urologiforretning og stigende 
konkurrence i hud- og sårplejeforretningen ændres forventningerne til 
omsætningen for helåret fra en organisk salgsvækst på omkring 8% til en 
organisk vækst på omkring 7%. Målt i danske kroner svarer det til en 
forventet rapporteret vækst på 5-6%. 

 
• Den forventede overskudsgrad for 2007/08 reduceres fra 16-17% i faste 

valutaer til omkring 15%. Målt i danske kroner forventes overskudsgraden nu 
at blive ca. 14%. Overskudsgraden reduceres primært på grund af et 
forventet lavere salg. Samtidig har de realiserede lønbesparelser ved 
produktion i Ungarn endnu ikke resulteret i en forbedret produktionsøkonomi. 

  
• Forventningerne til årets investeringer reduceres med 50 mio. kroner til nu 

750-800 mio. kroner, mens den effektive skatteprocent forventes uændret ca. 
28%. 

 
Global Operations blev dannet i 2006 for at effektivisere Coloplasts globale 
produktion. De ønskede økonomiske forbedringer er endnu ikke kommet. Derfor er 
der foretaget ændringer i ledelsen af Global Operations og sat et analysearbejde i 
gang, som skal klarlægge årsagerne til de manglende resultater.  
 
Coloplast forventer fortsat ca. 150 mio. kr. i årlige forbedringer fra selve udflytningen 
og ca. 50 mio. kr. i årlige effektiviseringer fra Global Operations. Forbedringerne 
forventes opnået inden udgangen af finansåret 2010/2011. 
 
De langsigtede mål om ca. 10% organisk salgsvækst og en overskudsgrad på 18-
20% inden for 3-5 år er uændrede. 
  
Coloplast A/S offentliggør kvartalsregnskab for de første ni måneder af 2007/08 den 
21. august 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telekonference  
 
Afholdes i dag den 4. august 2008 kl. 15.00 CET og vil vare 30 minutter 
 
Ring på  +45 3271 4607, +44 (0)20 7162 0025 eller +1 334 323 6201 
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E-mail: dklsk@coloplast.com 
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Head of Investor Relations 
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Denne selskabsmeddelelse findes i dansk og engelsk udgave.  
I tilfælde af uoverensstemmelser er det den danske version, som er gældende. 


