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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 torsdag den 29. november 2018 blev 
samtlige forslag på dagsordenen vedtaget, herunder følgende:  

• Årsrapporten for 2017/18 blev godkendt. 

• Det besluttedes at udbetale udbytte på DKK 6,47 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 almindelige medlemmer af revisions- og 
videnskabsudvalg med DKK 150.000 pr. udvalg og almindelige medlemmer af nominerings- og 
vederlagsudvalg med DKK 125.000 pr. udvalg. Endeligt honoreres formandskabshvervet for 
revisionsudvalget med DKK 300.000, formandshvervet for vederlags- og videnskabsudvalgene med 
DKK 250.000 pr. udvalg, og formandskabshvervet for nomineringsudvalget med DKK 200.000. 

• Dominique Reiniche blev valgt som ny formand for bestyrelsen. 

• Jesper Brandgaard, Luis Cantarell, Heidi Kleinbach-Sauter og Mark Wilson blev genvalgt til 
bestyrelsen. Niels Peder Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

• Det besluttedes at selskabsmeddelelser fremover offentliggøres på engelsk, men bestyrelsen kan 
også beslutte at offentliggøre danske oversættelser heraf. Selskabet vil fortsat offentliggøre danske 
oversættelser heraf. 

• 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: 
 
Martin Riise, Senior Director, Investor Relations, Tel: +45 5339 2250 
Camilla Lercke, Head of Media Relations, Tlf: +45 5339 2384  
 
  
 

Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og 
den engelske version er den engelske gældende. 

 
 

 

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. 
 


