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Selskabsmeddelelse nr. 14/2008             
14. august 2008 
 
 
 
Ejerforhold 
 
Coloplast har dags dato modtaget følgende meddelelse fra en af selskabets 
hovedaktionærer, Niels Peter Louis-Hansen: 
 
- - - - - 
 
Storaktionærmeddelelse om ejerforhold i Coloplast A/S. 
 
Storaktionæren Niels Peter Louis-Hansen giver hermed oplysning om følgende politik 
vedrørende sin aktiebeholdning i Coloplast A/S: 
 

• Niels Peter Louis-Hansen vil om nødvendigt deltage i Coloplast A/S’s 
aktietilbagekøbsprogrammer eller konvertere A-aktier til B-aktier for at sikre , 
at hans andel af stemmer ikke overstiger ca. 37,5%. 

  
• Niels Peter Louis-Hansen agter at besidde op til 37,5% af stemmerne i 

Coloplast A/S. 
  
• Niels Peter Louis-Hansen ejer nu 33,22% af stemmerne gennem ejerskab af nom. 

DKK 12.285.000 A-aktier og nom. DKK 7.391.250 B-aktier i Coloplast A/S. 
 
Den annoncerede politik vil blive revideret og offentligtgjort, hvis gældende retsregler 
ændres, hvis ejere af A-aktier overdrager aktier indbyrdes, eller hvis Niels Peter 
Louis-Hansen måtte modtage et væsentligt antal aktier som gave eller arv. I 2014 vil 
Niels Peter Louis-Hansen under alle omstændigheder beslutte, om politikken skal 
revideres. 
 
Sign. Niels Peter Louis-Hansen 
 
- - - - - 
 
”Vi er tilfredse med den politik, som hermed er meddelt fra to af selskabets 
hovedaktionærer, Niels Peter Louis-Hansen samt Aage og Johanne Louis-Hansens 
Fond, hvilket medvirker til at skabe klarhed over dele af selskabets ejerforhold, og 
samtidig understøtter det selskabets muligheder for også fremover aktivt at anvende 
aktietilbagekøb til optimering af kapitalstrukturen”, udtaler bestyrelsesformand 
Michael Pram Rasmussen. 
 
Coloplast har et igangværende aktietilbagekøbsprogram med en ramme på op til 
DKK 1 milliard, der løber i 2008 og 2009. Der er pr. 8. august udnyttet ca. DKK 441 
mio. af denne ramme, og selskabet har pr. samme dato i egenbeholdning 2.990.722 
stk. B-aktier à DKK 5. 
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Denne selskabsmeddelelse findes i dansk og engelsk udgave.  
I tilfælde af uoverensstemmelser er det den danske version, som er gældende. 


