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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 28. november 
2017 blev samtlige forslag på dagsordenen vedtaget, herunder følgende:  

 Årsrapporten for 2016/17 blev godkendt. 

 Det besluttedes at udbetale udbytte på DKK 6,33 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. 

 Ole Andersen blev genvalgt som formand for bestyrelsen. 

 Dominique Reiniche, Luis Cantarell, Kristian Villumsen og Mark Wilson blev genvalgt til 
bestyrelsen. Jesper Brandgaard og Heidi Kleinbach-Sauter blev valgt som nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

 Bestyrelsen blev bemyndiget frem til og med den 28. november 2022 til:  

o Ad én eller flere omgange forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de 
eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 131.852.496. 
Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.  

o Ad én eller flere omgange forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de 
eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 131.852.496, forudsat 
kapitalforhøjelsen sker til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant 
indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.  

Bemyndigelserne til forhøjelse af aktiekapitalen er undergivet et samlet loft på 
nominelt kr. 131.852.496. 

 Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil 28. november 2022 at lade selskabet 
erhverve indtil 13.185.249 egne aktier (svarende til ca. 10% af selskabets aktiekapital), 
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 Copenhagen på tidspunktet for 
erhvervelse.  
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 Det besluttedes at ophæve aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i selskabets 
vedtægter. 

 Den reviderede vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion blev godkendt. 

 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. 

 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
 
Martin Riise, Senior Director, Investor Relations, Tel: +45 5339 2250 
 
Helle Rexen, Interim Head of Media Relations, Tlf: +45 2074 2840  
 
 
 
 
Om Chr. Hansen 
Chr. Hansen er en førende global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare-og 
kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Vi udvikler og fremstiller kulturer, enzymer, 
probiotika og naturlige farver til en lang række føde-, konfekture- og drikkevarer, kosttilskud samt dyrefoder og 
plantebeskyttelse. Vores produktinnovation er baseret på over 30.000 mikrobielle stammer – vi omtaler dem gerne 
som ”gode bakterier”. Vores løsninger sætter fødevarevirksomheder i stand til at producere mere med mindre – og 
samtidig mindsker de brugen af kemikalier og andre syntetiske tilsætningsstoffer – hvilket gør vores produkter yderst 
aktuelle. Vi har leveret værdi til vores partnere – og dermed også til forbrugere over hele verden – i mere end 140 år. 
Vi er stolte af, at over 1 mia. mennesker hver dag forbruger produkter, som indeholder vores naturlige ingredienser. 


