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Coloplast iværksætter anden del af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 1 milliard kroner
Coloplast iværksætter anden del af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt op til 1
milliard kroner, jfr. selskabsmeddelelse nr. 2/2012 fra 26. januar 2012. Anden
del på op til 500 millioner kroner forventes gennemført fra 25. februar 2013 til
senest den 30. august 2013. Første del, ligeledes på 500 millioner kroner, blev
gennemført i finansåret 2011/12.
Tilbagekøbsprogrammet er iværksat inden for rammerne af den eksisterende bemyndigelse fra generalforsamlingen i december 2012, der tillader køb af egne aktier op til
10% af selskabets aktiekapital.
Tilbagekøbsprogrammet er struktureret i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens Forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, som sikrer, at selskabet er
beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med tilbagekøbet.
Selskabet har indgået aftale med Goldman Sachs for anden del af aktietilbagekøbsprogrammet, under hvilken selskabet har instrueret Goldman Sachs i at opkøbe
selskabets B aktier på vegne af Coloplast A/S. Goldman Sachs vil i henhold til aftalen
træffe sine handelsbeslutninger med hensyn til køb af aktier i selskabet, uafhængigt
af og uden indflydelse fra selskabet.
I overensstemmelse med gældende regler og love har Coloplast ret til at stoppe tilbagekøbet i programmets løbetid. Såfremt selskabet træffer beslutning om at standse
tilbagekøbet, offentliggøres beslutningen herom via NASDAQ OMX Copenhagen.
Goldman Sachs er herefter ikke længere berettiget til at købe aktier i Coloplast A/S
på vegne af selskabet.
Der er fastlagt følgende rammer for anden del af tilbagekøbsprogrammet:
•
•
•

•

Formålet med aktietilbagekøbet er at nedbringe aktiekapitalen og opfylde forpligtelser som følge af medarbejderes aktieoptionsprogrammer
Det totale antal B aktier, der vil blive tilbagekøbt i anden del af tilbagekøbsprogrammet, vil ikke overstige (i) et antal med en samlet anskaffelsessum på mere
end 500 millioner kroner og (ii) 1.900.000 B aktier.
Baseret på den nuværende aktiekurs er det omtrentlige antal B aktier, der forventes købt under tilbagekøbsprogrammet, 1.695.000 stk. B aktier à DKK 1, svarende til en samlet nominel værdi på DKK 1.695.000, svarende til 0,8% af aktiekapitalen i Coloplast A/S. Det maksimale antal aktier, der i alt kan købes inden for
bemyndigelsen på 10%, er yderligere ca. 13.463.000 stk. aktier à DKK 1, svarende til en samlet nominel værdi på DKK 13.463.000
Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier i selskabet svarende til under
25% af den gennemsnitsmængde af selskabets aktier, der bliver handlet de senest forudgående 20 handelsdage på NASDAQ OMX Copenhagen
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Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end
den højeste af følgende to kurser:

i) kursen på den sidste uafhængige handel og
ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på NASDAQ OMX Copenhagen
Der vil senest hver 7. børsdag blive offentliggjort meddelelse på www.coloplast.com
om de transaktioner, der er foretaget i henhold til tilbagekøbsprogrammet.
Coloplasts beholdning af egne aktier forud for iværksættelse af aktietilbagekøbet udgør 8.536.542 stk. B aktier, svarende til 3,9% af selskabets aktiekapital.
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Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2013-02
Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.
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, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi
er et globalt selskab med omkring 8.000 ansatte.
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