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Coloplast hensætter yderligere 3 mia. kroner til retssager i USA samt ændrer fi-

nansielle forventninger for 2014/15 

 
Coloplast har i dag besluttet at hensætte yderligere 3 mia. kroner til dækning af mu-

lige forlig og omkostninger i forbindelse med retssager i USA, vedrørende brug af 

transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressinkontinens . Efter skat 

er hensættelsen på 2,3 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. Den 14. september 2015 beordrede dommer Joseph Goodwin, som præsiderer 

over den såkaldte ”multidistrict litigation”, Coloplast til at påbegynde retssagsforbere-

delse af 200 konkrete sager. Som en konsekvens af dette vil Coloplasts omkostnin-

ger til retssager i USA stige.  

 

I maj 2014 hensatte Coloplast 1,5 mia. kroner til retssager i USA hvoraf 500 mio. kro-

ner blev dækket af selskabets produktansvarsforsikring. Med den nuværende for-

øgelse, forventes den samlede omkostning før skat til retssager i USA, inklusive om-

kostninger til juridisk rådgivning, således at udgøre omkring 4,5 mia. kroner.  

 

Coloplast fortsætter med at indgå forlig omkring bekræftede sager og deltager aktivt i 

forhandlingerne herom. På grund af disse forhandlingers konfidentielle natur ønsker 

Coloplast fremover ikke at diskutere antallet af sager imod selskabet.  

 

Coloplast udsender årsregnskab den 3. november 2015, hvor ovenstående forhold vil 

være bogført under særlige poster i resultatopgørelsen. Den forventede overskuds-

grad for 2014/15 reduceres således fra omkring 32% i faste valutakurser og danske 

kroner til henholdsvis omkring 10% i faste valutakurser og 11% i danske kroner. Den 

effektive skattesats for 2014/15 forventes samtidig at blive omkring 28% mod tidligere 

omkring 24%.  

 

Hensættelsen forventes ikke påvirke udbytteniveauet for 2014/15. 

 

Anders Lonning-Skovgaard 

CFO 

 
 
 
 
  

Telekonference 

Afholdes i dag den 22. september 2015 kl.18.00 CET. Ring på +45 3271 4607, +44 (0)20 7162 0077 eller +1 334 323 

6201. Telekonference reference nr. 955389.  

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 10.000 ansatte. 
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