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Generalforsamling
10. december 2021
Talepapir til Coloplasts generalforsamling 10. december 2021

God eftermiddag!
Mit navn er Bjarne Kongsted og jeg er med på generalforsamlingen her i dag som repræsentant for Dansk
Aktionærforening. Jeg har bedt om ordet, for at redegøre for vor forenings interesser som aktionærernes
talerør.
Vi har et mål om, at deltage i ca 50 generalforsamlinger om året, ud over hele landet. Og vi deltager
selvfølgelig også meget gerne i Coloplasts generalforsamling, som vi har gjort tidligere.
Når vi er ude til virksomhedernes generalforsamlinger, er det både for at styrke aktionærdemokratiet, men
også for at fortælle virksomhedens ledelse, at vi arbejder med et katalog af mærkesager og at vi - i vores
medlemmers interesser - fokuserer på specielle områder.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de aktionærer som vi fortrinsvis repræsenterer er mindretalsaktionærer og det er lige fra Maren i Kæret med nogle få aktier som hun fik i konfirmationsgave, til den
formuende pensionist, den lokale erhvervsdrivende eller måske den nye unge studerende, som vil prøve sig
frem i investor kredsens univers.

Det er en bred kreds vi er talerør for og derfor er vores mærkesager også af vidt forskellig karakter. I 2021
har vi valgt at vores mærkesager er:
Succession-planlægning! Selv dygtige ledelser skal med tiden have nye profiler. Hvilke tiltag
gør Coloplast for at sikre og udvikle talenter og nye ledelseskandidater, til at afløse den
nuværende ledelse, når den tid måtte komme.
Whistleblowerordning! Har virksomheden etableret whistleblowerordning? Har der været
sager de seneste år og hvordan forholder virksomheden sig til EU-krav om indføring af en
sådan ordning, senest ved udgangen af 2021.
God guidance i en epidemi tid. Hvordan har virksomheden omstillet sig til Covid-19 – både i
Danmark og i udlandet – og hvordan guider Coloplast investorerne i denne tid med store
usikkerheder. Er der skabt en fast procedure for en proaktiv guidance i en tid med lav
sigtbarhed.

Det var lidt om Aktionærforeningens 3. mærkesager for 2021.
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Jeg vil nu kommentere lidt på selve regnskabet og et par nøgletal. Vi får oplyst, at overskudsgraden for særlige
poster er på 33% mod 32% året før, hvilket afspejler effektivitetsforbedringer og lavere omkostninger på
grund af Covid-19 og som blev opvejet af kommercielle investeringer. Vel ikke det værste udgangspunkt.
Til aktionærerne udbetales i alt kr. 19,- pr aktie for regnskabsåret og hvoraf vi fik de kr. 5,- i foråret. Samlet
en minimal stigning på kr. 1,-. i forhold til sidste regnskabsår. Det må siges at være et tilfredsstillende udbytte
alt taget i betragtning. En stigning på kr. 1,- om året i udbytte tror jeg de fleste aktionærer vil være tilfredse
med. Er der noget en små-aktionær lægger mærke til, er det de nøgne tal der viser udviklingen i udbytte og
kurs.
I andre brancher slås man med forskellige udfordringer, hvor Corona epidemien kan mærkes og i den
forbindelse vil jeg gerne høre om virksomheden Coloplast udfordres på manglende leverance leveringer både
i Danmark og i udlandet.
Men ellers må jeg sige at Coloplast kom ud af 4. kvartal og dermed regnskabsåret meget tæt på analytikernes
forventninger, hvilket har kunne afspejles i kursen som over regnskabsåret har været støt stigende.
Jeg vil til slut ønske selskabet tillykke med et godt driftsresultat og lad os håbe, at det fortsat afspejler sig i
kursen.
Jeg vil ligeledes ønske bestyrelse, ledelse og alle medarbejdere et godt arbejdsår 2021/2022

Tak for ordet.

Taler: Bjarne Kongsted
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