11. februar 2020

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast
aktier og tilknyttede værdipapirer

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Denmark
Tlf: +45 4911 1111
www.coloplast.com
CVR-nr. 69749917

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om
ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og
tilknyttede værdipapirer.
Transaktionen omhandler udnyttelse af optioner (køb) og salg af aktier.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)

Navn

Allan Bjørn Rasmussen

2 Årsag til indberetningen
a)

Stilling/titel

Direktionsmedlem

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Coloplast A/S (CVR-nr.: 69749917)

b)

LEI-kode

529900NN7SOJ5QG82X67

4

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver
type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
Beskrivelse af det finansielle instrument,
instrumenttypen

Aktieoptioner

Identifikationskode

ISIN: DK0060448595 (B aktier)

b)

Transaktionens art

Udnyttelse af optioner (køb)

c)

Pris(er) og mængde(r)

a)

Pris(er)

Mængde(r)
482,67

Aggregerede oplysninger
d)

-

Aggregeret mængde

25.000 aktier

-

Pris

DKK 482,67

e)

Dato for transaktionen

2020-02-06, 15:00 UTC

f)

Sted for transaktionen

Uden for markedsplads

25.000

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)

Navn

Allan Bjørn Rasmussen

2 Årsag til indberetningen
a)

Stilling/titel

Direktionsmedlem

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Coloplast A/S (CVR-nr.: 69749917)

b)

LEI-kode

529900NN7SOJ5QG82X67

4

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver
type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
Beskrivelse af det finansielle instrument,
instrumenttypen

B aktier

Identifikationskode

ISIN: DK0060448595

b)

Transaktionens art

Salg af aktier

c)

Pris(er) og mængde(r)

a)

Pris(er)

Mængde(r)
936,24

Aggregerede oplysninger
d)

-

Aggregeret mængde

25.000 aktier

-

Pris

DKK 936,24

e)

Dato for transaktionen

2020-02-07, 15:00 UTC

f)

Sted for transaktionen

Uden for markedsplads

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. For yderligere
information: Hannah Katrine Larsen, telefon 49 11 36 16.

25.000

