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Coloplast etablerer sponsoreret Level 1 ADR Program i USA
Coloplast A/S (COLO-B) annoncerer i dag etablering af et sponsoreret Level 1 American
Depositary Receipt (ADR)-program i USA, hvor BNY Mellon fungerer som depotbank. ADR
handelssymbolet er CLPBY.
Formålet med at etablere et sponsoreret ADR-program
ADR-programmet tilbyder en praktisk måde for US investorer (og andre USD-investorer) at
investere i Coloplast A/S. En ADR er et amerikansk omsætningspapir, som repræsenterer ejerskab af aktier i et ikke-amerikansk selskab. En Coloplast ADR citeres og handles i amerikanske
dollars på det amerikanske OTC-marked (Over-The-Counter) og udbytte udbetales til investorer i amerikanske dollars.
Detaljer for Coloplasts sponsorerede ADR Program
Symbol
CLPBY
Struktur
Level 1 ADR
Børs/Marked
OTC
CUSIP
19624Y101
DR ISIN
US19624Y1010
Ratio
10 ADR’er : 1 alm. aktie
Land
Danmark
Underliggende SEDOL
B8FMRX8
Underliggende ISIN
DK0060448595
Depotbank
BNY Mellon
”USA er et vigtigt strategisk marked for Coloplast, både operationelt såvel som angår vores
investorbase. Med etableringen af et sponsoreret Level 1 ADR Program har vi til formål at
skabe nemmere adgang til Coloplast aktien for globale investorer og udvide vores aktionærbase på lang sigt.”, meddeler Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations.
"Sundhedssektoren er fortsat et vigtigt marked for amerikanske investorer," meddeler Christopher M. Kearns, administrerende direktør for depotbanken BNY Mellon. "Vi ser frem til et tæt
samarbejde med Coloplast og tilfører ressourcer og markedskompetencer for at hjælpe selskabet med, at tage sit nye sponsorerede ADR program til det næste niveau og udvide sin
amerikanske investorbase."
Coloplast har udnævnt BNY Mellon til depotbank for selskabets ADR program. Coloplast ADRprofilen kan findes på www.adrbnymellon.com og mere information kan findes på www.coloplast.com/investor-relations/share-information/adr-programme.
For spørgsmål om oprettelse af Coloplast ADR'er, kontakt venligst BNY Mellon:
New York
London
Rick Maehr
Mark Lewis
E-mail: adrdesk@bnymellon.com
E-mail: mark.lewis@bnymellon.com
Tlf.: +1 212 815 2275
Tlf.: +44 (0)20 7964 608
Om ADR'er
ADR'er (American Depositary Receipts) er kvitteringer, der udstedes af en depotbank i USA og
repræsenterer ejerskab i de underliggende værdipapirer i et ikke-amerikansk selskab. En ADR
kan handles, afvikles og besiddes på samme måde som aktier i amerikanske selskaber.
Sponsorerede ADR'er udstedes af en specificeret depotbank i henhold til en depositaraftale, der
er indgået mellem udstederen af de underliggende aktier og depotbanken. Aftalen definerer
rettigheder og forpligtelser for udsteder, ADR-indehavere og depotbanken.
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Sponsorerede ADR-programmer er klassificeret i tre typer; niveau 1, niveau 2 og niveau 3, afhængigt af om programmet er noteret, og om der gennemføres et offentligt tilbud af aktier.
Med det niveau 1 program, der blev annonceret i dag, vil der ikke være offentligt udbud af nye
aktier.
Coloplasts ADR'er har været handlet på de amerikanske værdipapirmarkeder som usponsorerede ADR'er uden selskabets involvering. Disse usponsorerede ADR'er vil blive erstattet med
det nyetablerede sponsorerede ADR-program.
Intet heri skal anses for at udgøre og tilbyde salg eller opfordring til et tilbud om at købe værdipapirer.

Selskabsmeddelelse nr. 4/2020
5. maj 2020

For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800/4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com
Rasmus Sørensen
Sr. Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800/4911 1786
Email: dkraso@coloplast.com

Presse og medier
Lina Danstrup
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2607
Email: dklina@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
Danmark
CVR NR. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Coloplast udvikler, producerer og markedsfører 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 særlige behov. Vi kalder det
intim sundhedspleje. Coloplast har fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje
og Urologi. Vi er et globalt selskab med omkring 12.000 ansatte.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S © 2020-05.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk.
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