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Finansielle forventninger for 2014/15 

 

Coloplast sænker forventningerne for 2014/15: 

 

 Som følge af fortsatte udfordringer i vores britiske homecare forretning, Char-

ter, samt fortsat lavere kampagneaktivitet i den kroniske forretning i USA æn-

dres forventningerne til omsætningen for helåret fra en organisk salgsvækst 

på 8-9% til en organisk salgsvækst på omkring 7%. Målt i danske kroner sva-

rer det til en ændring fra 13-14% til omkring 12%. 

 

 Den forventede overskudsgrad for 2014/15 reduceres fra omkring 34% i faste 

valutakurser og danske kroner til omkring 32% i faste valutakurser og danske 

kroner. Reduktionen skyldes delvist et forventet lavere salg. Derudover har 

Coloplast foretaget hensættelser i forbindelse med det amerikanske Justits-

ministeriums undersøgelse i USA samt øget hensættelse til tab på debitorer i 

Sydeuropa. Endelig har Coloplast foretaget en nedskrivning af NPWT-lageret 

købt fra Devon Medical.  

  

 Forventningerne til årets anlægsinvesteringer forbliver uændret omkring 650 

mio. kroner, og den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring 

24%. 

 

 

Coloplasts langsigtede finansielle forventninger er fortsat en salgsvækst på 7-10% pr. 

år og en forbedring af EBIT-marginen med 0,5-1,0% point pr. år 

 

Coloplast offentliggør kvartalsregnskab for de første ni måneder af 2014/15 den 11. 

august 2015. 

 

 

 

Lars Rasmussen 

Adm. Direktør, CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Telekonference 

Afholdes i dag den 16. juni 2015 kl. 12.00 CET og forventes at vare ca. 30 minutter. Ring på +45 3271 4607, +44 (0)20 

7162 0077 eller +1 334 323 6201. Telekonference reference nr 953886.  

Et webcast vil være tilgængeligt på www.coloplast.com kort efter telekonferencens afslutning.  
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Yderligere oplysninger 
 
 

Investorer og finansanalytikere 

 

Ian S.E. Christensen 

Vice President, Investor Relations 

Tlf. 4911 1800/4911 1301 

Email: dkisec@coloplast.com 

 

Ellen Bjurgert 

Investor Relations Manager  

Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 3376  

E-mail: dkebj@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.  

 

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 mere end 9.000 ansatte. 

 

Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2015-06 

Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.  

 

mailto:dkisec@coloplast.com

