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Beslutninger vedtaget på den ordinære generalforsamling 2021 

 

I dag, den 2. december 2021, har Coloplast A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev 

vedtaget: 

 

• Årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 blev godkendt. 
 

• Forslag om udbetaling af ordinært udbytte på 14,00 kr. pr. aktie á 1 kr. blev godkendt. I tillæg til 
de 5,00 kr. pr. aktie á 1 kr. udbetalt i forbindelse med halvårsresultatet, vil der således være 
udbetalt udbytte for året på samlet 19,00 kr. pr. aktie á 1 kr.  

 

• Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2020/21 blev godkendt.  
 

• Vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt.  
 

• Den opdaterede vederlagspolitik som foreslået af bestyrelsen blev godkendt.   
 

• Lars Søren Rasmussen, Niels Peter Louis-Hansen, Carsten Hellmann, Jette Nygaard-Andersen og 
Marianne Wiinholt blev genvalgt til bestyrelsen. Annette Brüls blev valgt som nyt medlem af 
bestyrelsen.  
 

• PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.  
 

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Søren Rasmussen som formand og Niels 

Peter Louis-Hansen som næstformand. I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne valgt på den ordinære generalforsamling 

består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Thomas Barfod, Nikolaj Kyhe Gundersen og Roland 

Vendelbo Pedersen.    

 

 

 

 

 

 

 

Coloplast A/S 
Holtedam 1 
3050 Humlebæk 
 
CVR-nr. 69749917 
 



Selskabsmeddelelse nr. 11/2021 

2. december 2021 

 

 

Vores mission 

At gøre livet lettere for mennesker 

med behov inde for intim sundhedspleje 

 

Vores værdier 

Nærhed... for bedre at forstå 

Passion... for at gøre en forskel 

Respekt og ansvarlighed... for at vejlede os 

 

Vores vision 

At sætte den globale standard 

for at lytte og handle 

 

 

 

For yderligere information, kontakt venligst 
 

Investorer og analytikere 
Anders Lonning-Skovgaard 

Executive Vice President, CFO 

Tlf. +45 4911 1111  

 

Ellen Bjurgert 

Vice President, Investor Relations 

Tlf. +45 4911 1800 /+45 4911 3376 

Email: dkebj@coloplast.com 

 

Aleksandra Dimovska 

Sr. Manager, Investor Relations 

Tlf. 4911 1800 / 4911 2458 

Email: dkadim@coloplast.com 

 

Presse og medier 
Peter Mønster 

Sr. Media Relations Manager 

Tlf. 4911 2623 

Email: dkpete@coloplast.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 
Coloplast A/S 

Holtedam 1 

DK-3050 Humlebæk 

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 hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og 

Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte. 

 

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2021-12. 

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.  
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