
 

Coloplast A/S Investor Relations  CVR nr.  

Holtedam 1 Tlf.  +45 4911 1301  69749917 

3050  Humlebæk Fax +45 4911 1555  

Danmark www.coloplast.com  

 

Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 

26. februar 2014 

 

Coloplast iværksætter aktietilbagekøb for 1 milliard kro-
ner 
 
Coloplast iværksætter et aktietilbagekøbsprogram på op til 1 mia. kr. Første del på 
500 millioner kroner forventes gennemført i perioden fra 3. marts 2014 til 31. august 
2014. Anden del forventes gennemført fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015. 
 
Tilbagekøbsprogrammet er iværksat inden for rammerne af den eksisterende bemyndigel-
se fra generalforsamlingen i december 2013, der tillader køb af egne aktier op til 10% af 
selskabets aktiekapital.  
 
Selskabet har indgået aftale med Citigroup Global Markets Limited (”CGML”) om at vare-
tage første del af tilbagekøbsprogrammet på DKK 500 millioner. Citigroup vil i henhold til 
aftalen med selskabet opkøbe aktier på vegne af Coloplast A/S. 
 
Tilbagekøbsprogrammet struktureres i overensstemmelse med ”safe harbour” 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. 
 
Der er fastlagt følgende rammer for første del af tilbagekøbsprogrammet: 
 

1. Tilbagekøbsperioden forventes gennemført i perioden fra 3. marts 2014 t il 31. 

august 2014.  

 

2. Det maksimale antal tilbagekøbte aktier vil ikke være højere end det antal aktier, 

som svarer til en samlet købspris på DKK 500 millioner. Baseret på den nuvæ-

rende aktiekurs er det omtrentlige antal aktier, der forventes købt under tilbage-

købsprogrammet 1,1 millioner, svarende til 0,5 % af aktiekapitalen i Coloplast 

A/S. 

 

3. Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier i selskabet, svarende til 25% af 

den gennemsnitsmængde af selskabets aktier, der bliver handlet de senest forudgå-

ende 20 handelsdage på NASDAQ OMX Copenhagen. 

 

4. Lukkekursen er udgangspunkt for den daglige afregningspris, og der vil under til-

bagekøbsprogrammet ikke blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af 

følgende to kurser (1) kursen på den sidste uafhængige handel og (2) det højeste 

foreliggende uafhængige tilbud på NASDAQ OMX Copenhagen.  

 

5. Købet af aktier er begrænset til et samlet beløb på DKK 500 millioner , inkl. even-

tuelle gebyrer betalt til Citigroup.    

 

6. Sideløbende med aktietilbagekøbsprogrammet kan Citigroup foretage øvrige 

handelsdispositioner i aktien. 

 

7. Tilbagekøbsprogrammet er iværksat inden for rammerne af den eksisterende 

bemyndigelse fra generalforsamlingen den 5. december 2013. Tilbagekøbte akti-

er vil løbende blive brugt til at afdække forpligtelser relateret til selskabets aktie-
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aflønningsprogrammer eller, med fremtidig bemyndigelse fra generalforsamlin-

gen, blive annulleret. 

 

 
Oplysninger omkring de gennemførte transaktioner i henhold til tilbagekøbsprogrammet 
offentliggøres på www.coloplast.com senest ved afslutningen af den syvende dags 
handel. 

 

Coloplasts beholdning af egne aktier forud for iværksættelse af aktietilbagekøbet ud -

gør 8,6 millioner, 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. © 2014-02 Copy-
right 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 pro-
dukter 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 over 8.500 ansatte. 


