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På den ordinære generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S afholdt onsdag den 25. november 2020 blev følgende forslag
på dagsordenen vedtaget:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Årsrapporten for 2019/20.
Ikke at udbetale udbytte for 2019/20. I stedet forventes der udbetalt et ekstraordinært udbytte, der mindst svarer
til et ordinært udbytte for 2019/20 efter frasalget af Natural Colors.
Den vejledende afstemning af vederlagsrapporten for 2019/20.
At bibeholde det samme aflønningsniveau for medlemmerne af bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for 2020/21
som i 2019/20, at ændre rejsegodtgørelsen for 2020/21 fra at blive angivet i euro til danske kroner og at forhøje
rejsegodtgørelsen for rejser mellem kontinenter fra tidligere EUR 3.000 til DKK 37.500.
Ændring af selskabets vedtægter:
o Ændring i standard dagsordenen for den ordinære generalforsamling
o Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om afholdelse af delvise eller fuldstændige
elektroniske generalforsamlinger
o Tillade aktionærdeltagelse ved meddelelse i stedet for ved bestilling af adgangskort.
Dominique Reiniche blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
Jesper Brandgaard, Luis Cantarell, Heidi Kleinbach-Sauter og Mark Wilson blev genvalgt til bestyrelsen.
Lise Kaae, Kevin Lane og Lillie Li Valeur blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
Forslaget om, at bestyrelsen skal udarbejde en vurdering af selskabets mulighed for at offentliggøre land for landskatterapportering i overensstemmelse med Global Reporting Initiative’s standard (GRI 207: Tax 2019) fra og med
regnskabsåret 2021/22 og offentliggøre resultatet før den ordinære generalforsamling i 2021.
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.

Følgende forslag blev ikke vedtaget:
•

Forslaget om, at selskabet fremover og fra regnskabsåret 2020/21 skal anvende anbefalingerne fra Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som grundlag for klimarelateret rapportering i selskabets årsrapport.

For yderligere information kontakt:
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 global, differentieret bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingrediensløsninger til fødevarer,
ernæring, kosttilskud og landbrugssektoren. Hos Chr. Hansen er vi i en unik position, hvor vi kan fremme en positiv
forandring gennem mikrobielle løsninger. I over 145 år har vi arbejdet for at understøtte bæredygtigt landbrug, naturlige
fødevarer med færre tilsætningsstoffer og sundere levevis for mennesker over hele verden. Vores mikrobielle platform og
fermenteringsteknologi, der indbefatter vores brede og relevante samling af ca. 40.000 mikrobielle stammer, har potentiale
til radikalt at ændre status quo. Vi matcher kundebehov og globale tendenser, mens vi fortsætter med at afdække
potentialet for gode bakteriers kraft i forhold til at imødegå globale udfordringer som madspild og overforbrug af
antibiotika og pesticider. Som verdens mest bæredygtige fødevareingrediensvirksomhed er vi hver dag i berøring med mere
end en milliard mennesker. Vi er drevet af vores stærke arv inden for innovation og at være nysgerrige videnskabs-pionerer,
og vores formål – To grow a better world. Naturally. – er hjertet i alt, hvad vi gør.
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