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Beslutn
ninger truffet
t
p den ordinær
på
o
re generalforsa
amling i
Chr. Ha
ansen Holding
H
A
A/S
På den ord
dinære gene
eralforsamlling i Chr. Hansen
H
Hold
ding A/S afh
holdt tirsda
ag den 26. november
n
2013 blev ssamtlige fo
orslag på da
agsordenen vedtaget, herunder
h
fø
ølgende:


Årssrapporten
n for 2012/
/13 blev go
odkendt.



Dett beslutted
des at udbetale udbyytte på DK
KK 6,26 pr. aktie à DK
KK 10.



Dett beslutted
des, at selskabets be
estyrelsesm
medlemme
er honorere
es med et
bassishonorar på DKK 35
50.000. Formanden honoreres
h
dog med DKK
D 1.050.000,
sva
arende til 3 gange ba
asishonorarret, og næ
æstformand
den med DKK 525.000,
sva
arende til 1,5
1 gange basishonorraret. Udo
over disse honorarer
h
mskab af
for medlem
besstyrelsen, besluttede
es det at honorere
h
udvalgspostter med DK
KK 100.000
0, idet
forrmanden fo
or revisionsudvalget og forman
nden for videnskabeligt udvalg dog hver
hon
noreres me
ed DKK 200
0.000.



Dett beslutted
des, at § 9, stk. 1, i vedtægter
v
rne ændres, således at det ma
aksimale
anttal bestyre
elsesmedle
emmer øge
es fra seks til otte.



Ole
e Andersen
n blev genvvalgt som formand
f
fo
or bestyrellsen.



Fré
édéric Stévvenin, Henrik Poulsen, Mark Wiilson og Sø
øren Carlse
en blev gen
nvalgt til
besstyrelsen. Dominique
e Reiniche blev valgtt som nyt bestyrelses
b
smedlem.



Pricewaterho
ouseCoopers, Statsau
utoriseret Revisionsp
partnerselsskab blev genvalgt
g
som
m selskabe
ets revisor..



Dirrigenten bllev bemynd
diget til att anmelde det vedtagne til Erh
hvervsstyre
elsen og
forretage såda
anne ændrringer og tilføjelser
t
h
heri,
som Erhvervssttyrelsen må
åtte
kræ
æve som betingelse for
f registre
ering ellerr godkende
else.
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For yderligere information kontakt venligst:
Ole Andersen, Bestyrelsesformand
Tlf.: +45 4574 7474
Cees de Jong, Adm. Direktør
Tlf.: +45 4574 7474
Anders Mohr Christensen, senior director, Investor Relations
Tlf: +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
2012/13 var EUR 738 mio. Virksomheden er markedsførende inden for alle sine divisioner – Cultures &
Enzymes, Health & Nutrition og Natural Colors – og har mere end 2.500 engagerede medarbejdere i 30
lande med hovedproduktionssteder i Danmark, Frankrig, USA og Tyskland. Chr. Hansen blev grundlagt i
1874 og er børsnoteret på NASDAQ OMX København. Få yderligere oplysninger på www.chr-hansen.com.
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