Generalforsamling i Coloplast 5. december 2018

Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen og
gennemgangen af årsregnskabet.
I år kan vi glæde os over, at de nye vækstinitiativer som ekstra
investering i salg samt i forskning og udvikling har fået den
organiske vækst op på 8%. Disse ekstra investeringer har
selvfølgelig øget omkostningsvæksten og derfor mindsket EBITmarginalen, som forventet.
Jeg mener, at Coloplasts øgede fokus på toplinjen er det helt
rigtige strategisk, og når det så også lykkes at skabe den højere
toplinje, kan man kun være tilfreds som aktionær.
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I dag skal vi tage afsked med Lars Rasmussen som administrerende direktør for Coloplast.
Lars! Under dine 10 år som administrerende direktør har Coloplast øget omsætningen fra 8,5 mia. DKK til
16,4 mia. DKK samtidig med at EBIT marginalen er øget fra 12 pct. til 31 pct.
Denne performance har givet en 8-dobling af aktiekursen, det kan alle vi aktionærer kun være overordentlige
tilfredse med. Tak for indsatsen Lars.
Før denne generalforsamling har Michael Pram Rasmussen meddelt, at han ikke ønsker genvalg til
bestyrelsen.
Det vil sige, at vi skal sige farvel til Michael Pram Rasmussen, der også har haft en stor del af æren for
Coloplasts fantastiske udvikling over de 13 år, hvor Michael har siddet i bestyrelsen.
Michael; vi har haft mange gode diskussioner gennem årene, ikke mindst om Coloplast. Den sidste har vi
haft var angående, om en administrerende direktør bør træde direkte op som formand i bestyrelsen, som det
nu er foreslået, at Lars Rasmussen skal gøre.
I ATP har vi den holdning, som svare til anbefalingerne for god selskabsledelse, at det kan være svært for en
ny administrerende direktør at få tilstrækkeligt spillerum under en formand, der netop er stoppet som
administrerende direktør i selvsamme selskab. Der er således risiko for, at der fra start ikke skabes den rette
arbejdsdeling mellem den nye formand og den nye administrerende direktør.

For at minimere denne risiko, kunne Coloplast nok have fundet en anden og bedre løsning, hvor Lars
Rasmussen først var blevet formand om 1-2 år. Måske kunne Michael Pram Rasmussen have fortsat et år
eller to endnu?
ATP undlader derfor at stemme for valget af Lars Rasmussen til bestyrelsen under punkt 5 på dagsordenen.
Til sidst vil jeg blot ønske Coloplasts ledelse og medarbejdere held og lykke med udfordringerne det
kommende år, sige tillykke med CEO-udnævnelsen til Kristian Willumsen og endnu engang sige tak til Lars
Rasmussen samt Michael Pram Rasmussen for en fantastisk rejse.
Tak for ordet.
Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.

I Pensions & Investments er vi godt 100 medarbejdere, som næsten alle har en videregående uddannelse
inden for økonomi eller naturvidenskab. Sammen er vi ansvarlige for en formue på over 779 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.

