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Selskabsmeddelelse nr. 08/2018             
1. november 2018 

 
Lars Rasmussen fratræder som administrerende direktør for Coloplast A/S. Bestyrelsen ud-
peger Kristian Villumsen som ny administrerende direktør for Coloplast A/S.  

Coloplast A/S meddeler i dag, at efter 30 år hos Coloplast, heraf 17 år i direktionen og 10 år 
som administrerende direktør, har Lars Rasmussen valgt at fratræde som administrerende di-
rektør for Coloplast A/S med virkning fra den 4. december 2018. Lars Rasmussen er blevet 
nomineret af bestyrelsen til at blive formand for Coloplast A/S’ bestyrelse efter Michael Pram 
Rasmussen, som har valgt ikke at genopstille ved den kommende generalforsamling den 5. 
december 2018.  

Om Lars Rasmussens afgang siger Michael Pram Rasmussen, Bestyrelsesformand for Colo-
plast A/S: ”Det bliver en stor opgave at føre stafetten videre efter Lars, som gennem 10 år 
som administrerende direktør har stået i spidsen for Coloplasts succesfulde transformation og 
udvikling til en global, særdeles profitabel og højt respekteret medicovirksomhed. På vegne af 
Coloplasts bestyrelse og virksomhedens medarbejdere vil jeg gerne takke Lars for hans frem-
ragende lederskab samt engagement i Coloplast gennem såvel gode som svære tider igennem 
hans 30 år i virksomheden.” 

Om sin lange karriere i Coloplast siger Lars Rasmussen: ”Det har været en stor glæde for mig 
at arbejde i Coloplast i mere end 30 år og at have haft rollen som administrerende direktør i 
en periode, hvor vi har haft mulighed for at skabe et af verdens bedst indtjenende medicosel-
skaber. Selskabet har gennemgået en transformation og er i dag et brugerorienteret medico-
selskab med en stærk innovationspipeline. Vi har lanceret produkter, som har gjort livet lettere 
for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje, og det er jeg stolt af.”  

Om nomineringen til formandskabsposten fortsætter Lars Rasmussen ”Jeg er beæret over at 
Coloplasts bestyrelse har valgt at nominere mig til formand for bestyrelsen, og jeg glæder mig 
til fortsat at være med til at udvikle selskabet.” 

Næstformand Niels Peter Louis-Hansen siger: ”Siden 2006 har Michael Pram Rasmussen tjent 
Coloplast som formand for bestyrelsen. Jeg er meget taknemmelig for hans betydelige bidrag 
til og engagement i Coloplast. Jeg ser frem til at byde Lars Rasmussen velkommen, når han 
overtager formandskabet og sammen med den øvrige bestyrelse vil være med til at føre Co-
loplast ind i fremtiden.” 

Med virkning fra 4. december 2018 har bestyrelsen udpeget nuværende koncerndirektør for 
Chronic Care, Kristian Villumsen til ny administrerende direktør for Coloplast. Processen for at 
finde en afløser for Kristian Villumsen er igangsat.  

Om Kristian Villumsens udnævnelse til administrerende direktør siger Lars Rasmussen: ”Med 
Kristian Villumsen får selskabet en stærk leder, der skal sikre Coloplasts fortsatte konkurren-
cekraft. Han er en dygtig forretningsmand med mange års indsigt i selskabet og i branchen. 
Sammen med de øvrige direktionsmedlemmer, Anders Lonning-Skovgaard samt Allan Ras-
mussen og den øvrige organisation er selskabet godt rustet til fremtiden.”  

Kristian Villumsen siger, at han er ”stolt og ydmyg over at få tilbudt jobbet som administrerende 
direktør for en virksomhed som år efter år har leveret stærke resultater. Coloplast har aldrig 
haft en stærkere produktportefølje og organisation og står på en enormt stærk platform. Vi 
har en strategi frem mod 2020, som skal sikre, at vi fortsat tager markedsandel på tværs af 
regioner og forretningsområder. Vi skal endnu tættere på vores kunder, og vi skal levere klinisk 
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differentieret innovation – jeg kan ikke forestille mig et mere spændende tidspunkt at få tilbudt 
jobbet som topchef for Coloplast på.” 

Om Lars Rasmussen 

Lars Rasmussen blev ansat i Coloplast i 1988, hvor han i 17 år har været en del af direktionen 
og i 10 år fungeret som administrerende direktør. Inden sin tid som administrerende direktør i 
Coloplast har Lars været ansvarlig for en bred række områder såsom globalt salg, innovation 
og produktion. Disse ansvarsområder varetog han med base i henholdsvis Danmark og USA. 

Lars Rasmussen er formand for bestyrelsen i H. Lundbeck A/S, bestyrelsesmedlem i William 
Demant Holding A/S samt formand for sundhedspolitisk udvalg i Dansk Industri. Lars er uddan-
net ingeniør fra Aalborg Universitet og har en E*MBA fra SIMI. Lars er dansk statsborger og er 
født i marts 1959. 

Om Kristian Villumsen 

Kristian Villumsen blev ansat i Coloplast i 2008 og har siden sin tiltræden været leder af Global 
Marketing, Europa samt Emerging Markets. I 2014 i forbindelse med at direktionen blev udvidet 
fra 2 medlemmer til 4 medlemmer, udnævntes Kristian Villumsen til Executive Vice President, 
Chronic Care og fik ansvaret for Global Marketing, innovationspipelinen samt salgsregionerne 
under stomi- og kontinensforretningen.  

Kristian Villumsen er bestyrelsesmedlem i Chr. Hansen A/S. Han har en Kandidatgrad i Stats-
kundskab fra Aarhus Universitet og en Master i Public Policy fra Harvard University, USA. Kri-
stian er dansk statsborger og er født i december 1970. 

Telekonference 

Der vil den 1. november 2018 kl. 15.00 CET blive afholdt en telekonference. Ring på +45 
35 15 80 49, +44 (0)330 336 9127 eller +1 323-794-2575. Telekonferencens referencenr. 
5470238. Et webcast vil være tilgængeligt på www.coloplast.com kort efter telekonferen-
cens afslutning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3/3 

 

 

Yderligere information 
 
Investorer og analytikere  
Anders Lonning-Skovgaard 
Executive Vice President, CFO  
Tlf. 4911 1111 
 
Ellen Bjurgert 
Vice President, Investor Relations  
Tlf. 4911 3376  
E-mail dkebj@coloplast.com 
 

Presse og medier 
Lina Danstrup 
Senior Media Relations Manager  
Tlf. 4911 2607  
E-mail dklina@coloplast.com 
 

Hjemmeside 
www.coloplast.com 
 

Adresse 
Coloplast A/S 
Holtedam 1 
3050 Humlebæk 
Danmark 
 
CVR NR. 69749917   
 
 
 
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gæl-
dende. 
 
Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2018-11 Copyright 
Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. 
 
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 kalder det intim sundhedspleje. 
 
Vores forretning omfatter stomi-, urologi-, kontinens-, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et 
globalt selskab med omkring 12.000 ansatte. 
 


