SELSKABSMEDDELELSE
NR.24/2016
29. november 2016

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling i
Chr. Hansen Holding A/S
På den ordinære generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S afholdt tirsdag den 29. november
2016 blev samtlige forslag på dagsordenen vedtaget, herunder følgende:


Årsrapporten for 2015/16 blev godkendt.



Det besluttedes at udbetale udbytte på DKK 5,23 pr. aktie à DKK 10.



Det besluttedes, at selskabets bestyrelsesmedlemmer honoreres med et basishonorar på
DKK 400.000. Formanden honoreres dog med DKK 1.200.000, svarende til 3 gange
basishonoraret, og næstformanden med DKK 800.000, svarende til 2 gange
basishonoraret. Udover disse honorarer for medlemskab af bestyrelsen, besluttedes det
at honorere medlemmer af revisions- og videnskabsudvalg med DKK 150.000 pr. udvalg og
medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalg med DKK 125.000 pr. udvalg, idet
formandskabshvervet for revisions-, vederlags- og videnskabsudvalgene dog honoreres
med DKK 250.000 pr. udvalg, og formandskabshvervet for nomineringsudvalget honoreres
med DKK 150.000.



Vedtægternes § 4.2 og § 6.4 konsekvensændres, således at ny ejerbogsfører,
Computershare A/S og juridisk navneændring til Nasdaq Copenhagen A/S fremgår. De
opdaterede vedtægter er lagt på hjemmesiden www.chr-hansen.com.



Ole Andersen blev genvalgt som formand for bestyrelsen.



Frédéric Stévenin, Mark Wilson, Dominique Reiniche, Tiina Mattila-Sandholm og Kristian
Villumsen blev genvalgt til bestyrelsen. Luis Cantarell Rocamora blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem.



PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som
selskabets revisor.



Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage
sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse
for registrering eller godkendelse.
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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. Produkterne 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 2015/16 var EUR 949 mio.
Virksomheden har mere end 2.700 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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