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 Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil 26. november 2017 at lade 
selskabet erhverve indtil 13.449.997 egne aktier, idet selskabets beholdning af 
egne aktier dog til enhver tid ikke må overstige 10% af selskabets aktiekapital. 
Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 10% fra kursen noteret for 
selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på tidspunktet for erhvervelse.  

 Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af 
ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer i overensstemmelse med 
selskabslovens nærmere regler og grænser herfor. 

 Dirigenten bemyndigedes til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage 
sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller henstille 
foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 

 

 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
 
Ole Andersen, Bestyrelsesformand 
Tlf: +45 4574 7474 
 
Lars Frederiksen, Adm. direktør 
Tlf: +45 4574 7474 
 
Anders Mohr Christensen, Senior Director IR 
Tel: +45 4574 7618  
 

 

 

 

 

 

Om Chr. Hansen 

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- og 
kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Vores produkter omfatter kulturer, enzymer, 
probiotika og naturlige farver, og alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og udviklingskompetencer 
kombineret med betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen i regnskabsåret 2011/12 var EUR 699 mio. 
Virksomheden er markedsførende inden for alle sine divisioner – Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Natural 
Colors – og har mere end 2.450 engagerede medarbejdere i over 30 lande. Chr. Hansen blev grundlagt i 1874 og er 
børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Få yderligere oplysninger på www.chr-hansen.com.	


