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Coloplast styrker direktionen 

 

Coloplasts bestyrelse har i dag besluttet at udvide direktionen fra de nuværende 2 

medlemmer til 4 medlemmer pr. 1. juli 2014.  

 

Kristian Villumsen udnævnes til Executive Vice President, Chronic Care (EVP, CC) 

og vil få ansvaret for Global Marketing, R&D samt salgsregionerne under stomi- og 

kontinensforretningen. Kristian tiltrådte Coloplast i 2008 og har siden s in tiltræden 

været leder af Global Marketing, Europa 11 samt senest Emerging Markets. Kristian 

har en kandidatgrad i politologi samt en MPP. 

 

Allan Rasmussen udnævnes til Executive Vice President, Global Operations (EVP, 

GO) og vil få ansvaret for Global Operations, Procurement samt Quality & Environ-

ment. Allan tiltrådte i 1992 og har siden haft en række ledelseshverv i produktion, 

salg og indkøb. Allan er uddannet ingeniør samt har en MBA. 

 

Anders Lonning-Skovgaard udnævnes til Chief Financial Officer (CFO) med ansvaret 

for Corporate Finance og Corporate IT. Anders tiltrådte i 2006 og har siden sin tiltræ-

delse først arbejdet i en kommerciel ledelsesrolle og senest som direktør for Corpo-

rate IT. Anders har en økonomisk kandidatgrad.  

 

Udvidelsen af direktionen er et ønske om at styrke direktionen set i lyset af den ambi-

tiøse vækstrategi og de deraf nye langsigtede finansielle forventninger som for nyligt 

blev offentliggjort. 

 

Direktionen vil derfor pr. 1 juli 2014 bestå af: 

 

CEO - Lars Rasmussen (55 år)  

EVP, Chronic Care - Kristian Villumsen (43 år)  

EVP, Global Operations - Allan Rasmussen (47 år) 

CFO - Anders Lonning-Skovgaard (41 år) 

 

CFO Lene Skole forlader Coloplast og tiltræder en stilling som administrerende direk-

tør for Lundbeckfonden den 1. september 2014.  

 

Der afholdes telekonference i dag den 24. juni 2014 kl. 13:30 CEST og det forventes 

at vare ca. 30 minutter. Ring på +45 3271 4607, +44 (0)20 7162 0077 eller +1 334 

323 6201. Telekonferencen har reference nr. 945971. Et webcast vil være tilgænge-

ligt på www.coloplast.com kort efter telekonferencens afslutning.  

 

 

 

Bestyrelseformand 

Michael Pram Rasmussen 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

Yderligere oplysninger: 
 

 

Investorer og finansanalytikere 

 

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 

 

Simon Mehl Augustesen 

Media Relations 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. © 2014-06 

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. 


