Selskabsmeddelelse nr. 15/2010
30. november 2010

Meddelelse om fuldmagter til Coloplasts bestyrelse
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 29, jf. storaktionærbekendtgørelsens § 4, nr.
8, jf. § 5, stk. 3, offentliggør Coloplast A/S hermed, at selskabets bestyrelse har modtaget fuldmagter fra en række aktionærer til at stemme på den ordinære generalforsamling den 1. december 2010.
Coloplasts bestyrelse har modtaget fuldmagter, som har resulteret i, at bestyrelsen
på den ordinære generalforsamling vil råde over stemmer svarende til mere end 5%
af de samlede stemmerettigheder.
Bestyrelsen råder således pr. dags dato over fuldmagter, som samlet udgør 8,41%
af stemmerettighederne og af selskabets samlede aktiekapital.
Den 1. december 2010, når den ordinære generalforsamling er afholdt, ophører bestyrelsens adgang til at stemme i henhold til de modtagne fuldmagter.
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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. © 2010-11
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.
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