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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 onsdag den 27. november 2019 blev 
samtlige forslag på dagsordenen vedtaget, herunder følgende:  

• Årsrapporten for 2018/19 blev godkendt. 

• Det besluttedes at udbetale udbytte på DKK 7,07 pr. aktie à DKK 10. 

• Det besluttedes at bibeholde det samme aflønningsniveau for medlemmerne af bestyrelsen og 
bestyrelsesudvalg i 2019/20 som i 2018/19. Ud over bestyrelseshonorarerne og tillæggene for 
udvalgsarbejde modtager bestyrelses- og udvalgsmedlemmer et fast beløb i rejsegodtgørelse på 
EUR 3.000 i forbindelse med rejser til bestyrelses- og/eller udvalgsrelaterede møder uden for deres 
bopælsland. Tidligere modtog medlemmerne kun rejsegodtgørelse i forbindelse med oversøiske 
rejser.  

• Den reviderede vederlagspolitik blev godkendt som beskrevet i generalforsamlingsindkaldelsen. 
Som en konsekvens heraf har bestyrelsen ændret den langsigtede incitamentsordning, matching 
shares-programmet, for 2019/20, offentliggjort i 2018/19 årsrapportselskabsmeddelelse nr. 
16/2019, for selskabets direktion og øvrige medlemmer af ledelsesteamet, Corporate Leadership 
Team, i alt 9 personer, til følgende: 

I henhold til den ændrede ordning skal deltagerne erhverve et antal eksisterende aktier i Chr. 
Hansen Holding A/S (”investeringsaktier”) og beholde aktierne i en foruddefineret ejerperiode på 
tre (3) år (”ejerperioden”). Ved ejerperiodens udløb, og under forudsætning af at visse på forhånd 
fastsatte præstationsmål er opfyldt, vil deltagerne være berettigede til at modtage op til syv og en 
halv (7,5) yderligere aktier i Chr. Hansen Holding A/S (“matching shares“) pr. investeringsaktie uden 
vederlag.  
 
De fastsatte præstationsmål er knyttet til udviklingen i den organiske vækst, EBIT samt det samlede 
aktionærafkast defineret som det relative afkast set i forhold til en fastsat sammenligningsgruppe 
af selskaber.  
 
Baseret på tildelingerne kan deltagerne modtage i alt 48.570 stk. matching shares. Tildelingernes 
teoretiske markedsværdi udgør DKK 15.597.987 baseret på sandsynligheden for opfyldelse af 
præstationsmålene, dvs. 4,64 matching shares pr. investeringsaktie fratrukket tre (3) års forventet 
udbytte på 1,5% pr. år. 
 

• Dominique Reiniche blev genvalgt som formand for bestyrelsen. 
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• Jesper Brandgaard, Luis Cantarell, Heidi Kleinbach-Sauter, Niels Peder Nielsen og Mark Wilson blev 
genvalgt til bestyrelsen.  

• 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, Tlf: +45 5339 2250 
Annika Stern, Investor Relations Officer, Tlf: +45 2399 2382 
Camilla Lercke, Head of Media Relations, Tlf: +45 5339 2384  
 
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 omkring 40.000 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. Bæredygtighed er en integreret del af Chr. Hansens 
vision om at forbedre mad og sundhed. I 2019 blev Chr. Hansen kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed af Corporate 
Knights, takket være vores stærke bæredygtighedsindsats og vores samarbejde med vores kunder. 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. 
 


