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Coloplast hensætter 1 mia. kroner til retssager i USA 

 
Coloplast har i dag besluttet at hensætte 1 mia. kroner til dækning af mulige forlig 

samt øvrige omkostninger i forbindelse med retssager i USA. Efter skat er hensættel-

sen på 755 mio. kroner. 

Hertil kommer at Coloplast har en produktansvarsforsikring på 500 mio. kr. hvilket 

bringer den samlede forventede omkostning til retssager i USA op på omkring 1,5 

mia. kroner.  

 

Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale 

domstole og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar 

ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressinkonti-

nens. Coloplast forventer samlet set omkring 7.000 krav imod selskabet.  

 

Coloplast udsender kvartalsregnskab den 7. maj, hvor ovenstående forhold vil være 

indarbejdet i de finansielle forventninger til finansåret 2013/14. 
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Yderligere oplysninger: 
 
 

 

Investorer og finansanalytikere 

 

Lene Skole 

Koncerndirektør, CFO 

Tlf. 4911 1700 

 

Ian S.E. Christensen 

Vice President, Investor Relations 

Tlf. 4911 1800/4911 1301 

Email: dkisec@coloplast.com 

 

Nick Fridberg 

Sr. Investor Relations Manager 

Tlf. 4911 1800/4911 1456 

Email: dknf@coloplast.com 

 

 

Presse og medier 

 

Ulla Lundhus 

Head of Media and Positioning 

Tlf. 4911 1929 

Email: dkul@coloplast.com 

 

Simon Mehl Augustesen 

Media Manager  

Tlf. 4911 3488 

Email: dksia@coloplast.com 

 

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er  den danske ud-

gave gældende.  

 

Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2014-05 

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 kal-

der det intim sundhedspleje.  

 

Vores forretning omfatter stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi  

er et globalt selskab med over 8.500 ansatte. 


