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Selskabsmeddelelse nr. 11/2010 
29. oktober 2010 
 
 
 
Coloplast overtager Mpathy Medical Devices 
 
Coloplast har i dag overtaget Mpathy Medical Devices (Mpathy) med hoved-
kvarter i Storbritannien for et kontant beløb på 30 mio. US dollars, svarende til 
ca. 162 mio. danske kr., med en mulighed for en forhøjelse til i alt 35 mio. US 
dollars, svarende til ca. 189 mio. danske kr. på kontant og gældfri basis.  
 
Mpathy blev grundlagt i 2003 med det formål at udvikle mindre invasive kirur-
giske løsninger til behandling af stressinkontinens samt nedsunket underliv 
hos kvinder. Mpathy’s kerneproduktlinjer omfatter Minitape® og Omnisure® 
mod stressinkontinens samt Restorelle®-serien mod nedsunket underliv. Sel-
skabet opererer på det amerikanske marked og opnåede et salg i 2009 på  
2,65 mio. US dollars. 
 
Overtagelsen af Mpathy Medical Devices styrker Coloplasts markedsposition 
inden for kirurgisk urologi og uro-gynækologi gennem: 
 

– Stærk produktportefølje inden for uro-gynækologi. Porteføljen 
består af slynger, minislynger samt net til brug ved stressinkon-
tinens og genopretning af bækkenbund 

– Stærk varemærkeportefølje, f.eks. Smartmesh® teknologi  
– Specialiceret amerikansk salgsstyrke inden for uro-gynækologi  

 
Synergierne ved at integrere Mpathy i Coloplasts eksisterende kirurgiske uro-
logiforretning omfatter en udvidelse af produktporteføljen og oprettelsen af en 
specialiseret salgsstyrke inden for uro-gynækologi. 
 
Den økonomiske effekt af transaktionen vil være inkluderet i de finansielle 
forventninger for 2010/11, som offentliggøres i forbindelse selskabets helårs-
regnskab den 3. november 2010.  
 
For yderligere oplysninger om Mpathy Medical Devices henvises til 
www.mpathymedical.com. 
 
 
 
 
 
Lene Skole,  
Executive Vice President,CFO 
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Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave.  
I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 
 
Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2010-10 
Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 
 
Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker 
med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af 
vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi 
kalder det intim sundhedspleje. 
 
Vores forretning omfatter stomi, urologi og kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. 
Vi er et globalt selskab med mere end 7000 ansatte. 


