SELSKABSMEDDELELSE
NR.25/2015
26. november
n
2
2015

Beslutn
ninger truffet
t
p den ordinær
på
o
re generalforsa
amling i
Chr. Ha
ansen Holding
H
A
A/S
dinære gene
eralforsamlling i Chr. Hansen
H
Hold
ding A/S afh
holdt torsda
ag den 26. november
På den ord
2015 blev ssamtlige fo
orslag på da
agsordenen vedtaget, herunder
h
fø
ølgende:


Årssrapporten for
f 2014/15
5 blev godkendt.



Dett besluttede
es at udbettale udbytte
e på DKK 4,70 pr. aktie
e à DKK 10..



Dett besluttede
es, at selskabets bestyyrelsesmedllemmer hon
noreres med
d et basisho
onorar på
DKK
K 375.000. Formanden
n honoreres dog med DKK
D 1.125.0
000, svarend
de til 3 gange
bassishonorarett, og næstfformanden med DKK 75
50.000, sva
arende til 2 gange
bassishonorarett. Udover disse
d
honora
arer for medlemskab af
a bestyrelsen, besluttedes det
at h
honorere medlemmer
m
af revisionss- og vidensskabsudvalg
g med DKK 150.000 og
medlemmer aff nominerin
ngs- og vede
erlagsudvallg med DKK 125.000, id
det formand
den for
enskabsudva
algene dog hver honorreres med DKK
D 250.000
0, og forma
anden for
revvisions- vide
nom
minerings- og
o vederlag
gsudvalgene
e honoreress med DKK 150.000.
1



De reviderede
e overordnede retningsslinjer for in
ncitamentsa
aflønning af
a selskabets
besstyrelse og direktion blev godkend
dt. Vedtæg
gternes § 10
0.3 konsekvvensændres, således
at d
den nye god
dkendelsesd
dato fremgå
år. Retning
gslinjerne, herunder
h
ju
usteret danssk
ove
ersættelse, er lagt på hjemmesiden www.ch
hr-hansen.com.



Ole
e Andersen blev genvallgt som form
mand for be
estyrelsen.



Fré
édéric Stéve
enin, Mark Wilson,
W
Søre
en Carlsen,, Dominique
e Reiniche, Tiina MattiilaSan
ndholm og Kristian
K
Villumsen blevv genvalgt til
t bestyrelssen.



Priccewaterhou
useCoopers,, Statsautorriseret Reviisionspartne
erselskab blev genvalg
gt som
selsskabets revvisor.



Diriigenten ble
ev bemyndig
get til at an
nmelde det vedtagne til
t Erhvervssstyrelsen og
g foretage
såd
danne ændrringer og tillføjelser he
eri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve
k
som betingelse
for registrering eller godk
kendelse.
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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 2014/15 var EUR 859 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 Copenhagen. Få yderligere
oplysninger på www.chr-hansen.com.
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