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 4. juni 2014  

 

Ny langsigtet guidance i forbindelse med kapitalmarkedsdag 2014  
 
Coloplast afholder kapitalmarkedsdag i dag kl.10:00. 
 
Bestyrelsen har i dag godkendt en ny langsigtet finansiel guidance, gældende for de 
næste 3-5 år, bestående af: 
 

 Organisk omsætningsvækst på 7-10% årligt. 

 EBIT-margin forbedring på ½-1%-point årligt.  

 
Den tidligere langsigtede guidance blev udstedt i forbindelse med vores 2009/2010 
årsrapport. Målet var i denne forbindelse at vokse hurtigere end markedet og samtidig 
have en profitabilitet på niveau med de bedste medicoselskaber i verden.  
 
På kapitalmarkedsdagen giver vi en strategisk opdatering på Coloplast samt en detaljeret 
opdatering på vores forretningsområder. Vi giver også en innovation og pipeline opdate-
ring samt en opdatering på marketing. Afslutningsvis giver vi et finansielt perspektiv på 
Coloplasts strategi, inklusiv den nye langsigtede guidance. 
  
Dagen indeholder følgende præsentationer:  

 
 Strategisk opdatering af Lars Rasmussen, CEO  

 Marketing opdatering af Nicolas Nemery, SVP, Global Marketing  

 R&D opdatering af Oliver Johansen, SVP, R&D  

 Region Europe opdatering af Alain Morvan, SVP, Region Europe  

 Region North America opdatering af Edmond Veome, SVP, Region North America  

 Region Emerging Markets opdatering af Kristian Villumsen, SVP, Emerging Markets  

 Wound Care opdatering af Nicolai Buhl Andersen, SVP, Wound Care  

 Urology Care opdatering af Steffen Eichner Hovard, SVP, Urology Care  

 Finansiel opdatering af Lene Skole, CFO  
 

  
Præsentationerne fra dagen vil være tilgængelige d. 4. juni omkring kl. 10 via følgende 
link:  
 
http://www.coloplast.com/about/investorrelations/presentations/  
 
Et webcast af præsentationerne vil også være tilgængeligt på vores hjemmeside d. 5. juni 
omkring middag.   
 
 
 
Lene Skole 
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Yderligere oplysninger: 
 
 

 

Investorer og finansanalytikere 

 

Lene Skole 

Koncerndirektør, CFO 

Tlf. 4911 1700 
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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 
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Media Relations Manager 
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Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske ud-

gave gældende.  
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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 ka l-

der det intim sundhedspleje.  

 

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

er et globalt selskab med over 8.500 ansatte. 

 


