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Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen og gennemgangen af årsregnskabet.
2015/16 blev et år, hvor vi igen så en flot indtjeningsvækst.
Den organiske omsætningsvækst blev på ganske respektable 7 pct., som dog ligger i den
nedre ende af Coloplasts langsigtede mål om at vokse 7-9 pct.
Coloplast havde modvind fra:
1. Konsolidering og nedbringelse af lagre hos distributørerne i USA.
2. Svære markeder for sårforretningen i flere lande som Brasilien, Saudi Arabien og
Kina.
Når denne modvind tages i betragtning ser de 7 pct. ikke kun respektable ud.
Men selvfølgelig forsøger Coloplast at få væksten op i USA, hvilket den sidste akkvisition
af Comfort Medical er et godt eksempel på.
I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at få uddybet, hvordan Coloplast tænker
Comfort Medical ind i selskabets salgsstrategi i USA, og om vi skal forvente yderligere
tiltag?
I regnskabsåret 2015/16 så vi atter en hensættelse. Denne var på 750 mio. kr. og således
væsentlig under den på 3 mia. kr. fra året før.

Hensættelserne skal dække yderligere forlig og omkostninger i forbindelse med retssager i
USA vedrørende net til behandling af nedsunket underliv og stressinkontinens.
Urologiforretningen har således været meget dyr for Coloplast de senere år.
Det er derfor relevant at høre, hvilke overvejelser Coloplast gør sig mht. denne division.
På den ene side har vi set, hvilken øget risiko der ligger i denne division og på den anden
side, opnår Coloplast jo en flot vækst i divisionen og en afhændelse på nuværende
tidspunkt er næppe optimal.
Kunne man på sigt ligefrem se dette forretningsområde som en mulighed i stedet for en
trussel?
Til sidst vil jeg komme med en opfordring til at give årsrapporten et løft både
indholdsmæssigt men også med hensyn til illustrationer og layout.
Jeg er med på, at det er et bevidst valg, at man har nedprioriteret dette, da man fik et øget
fokus på omkostningerne.
Men for et på alle måder stærkt selskab som Coloplast må det være på sin plads nu at
give årsrapporten et løft. Ellers kommer årsrapporten jo til at virke som en reminiscens fra
fortiden.
Til sidst vil jeg blot ønske Coloplasts ledelse og medarbejdere held og lykke med
udfordringerne det kommende år samt sige tak for det hårde arbejde udført i det forgangne
år.

Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.
I Pensions & Investments er vi godt 80 medarbejdere, som næsten alle har en videregående uddannelse
inden for økonomi eller naturvidenskab. Sammen er vi ansvarlige for en formue på omkring 600 mia. kr., som
vi investerer i bl.a. obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. Vores mål er at skaffe det højest mulige
afkast til vores medlemmer.
ATP deltager aktivt i selskabernes generalforsamlinger og fører løbende dialog med de enkelte selskaber for
at drøfte strategi og resultater og for at vurdere ledelsens fokus på aktionærinteresser.

