Chr. Hansen Holding A/S

Beslutninger truffet på den
ordinære
generalforsamling i Chr. Hansen
Holding A/S
23. november 2022 – selskabsmeddelelse nr. 11
På den ordinære generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S afholdt onsdag den 23. november 2022 blev følgende
forslag på dagsordenen vedtaget:
•

Årsrapporten for 2021/22.

•

Det besluttedes at udbetale udbytte på DKK 7,04 pr. aktie á DKK 10.

•

Den vejledende afstemning af vederlagsrapporten for 2021/22.

•

Bestyrelsens basishonorar og udvalgshonorarerne i 2022/23 fastholdes på samme niveau som i 2021/22.
Rejsegodtgørelsen for 2022/23 fastholdes ligeledes på samme niveau som i 2020/21.

•

Bestyrelsen blev bemyndiget frem til og med den 23. november 2027 til:
o Ad én eller flere omgange forhøje aktiekapitalen med 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.
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 kontakter.
Bemyndigelserne til forhøjelse af aktiekapitalen er undergivet et samlet loft på nominelt kr. 131.852.496.

•

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil 23. november 2027 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.

•

Dominique Reiniche blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

•

Jesper Brandgaard, Luis Cantarell, Lise Kaae, Heidi Kleinbach-Sauter og Kevin Lane 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:
Anders Mohr Christensen, Vice President Group Strategy & Investor Relations, Tlf.: +45 5339 2250
Cristina Rønde Hefting, Senior Investor Relations Manager, Tlf.: 45 4072 1224
Kathrine Westermann, Head of Media Relations, Tlf.: +45 2381 5595
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Om Chr. Hansen
Chr. Hansen er en global differentieret bioscience-virksomhed, der udvikler løsninger inden for naturlige ingredienser til
fødevare-, ernærings-, medicinal- og landbrugsindustrierne. Med afsæt i Chr. Hansens unikke position bidrager vi til
positive forandringer med vores mikrobielle løsninger. Vi har i mere end 145 år arbejdet for et bæredygtigt landbrug,
bedre fødevarer og en sundere livsstil for flere mennesker verden over. Vores mikrobielle og fermenteringsteknologiske
platforme, herunder vores brede og relevante samling af omkring 40.000 mikrobielle stammer, har et banebrydende
potentiale. Vi imødekommer kundernes behov og globale tendenser og fortsætter med at udnytte mulighederne i gode
bakterier i kampen mod globale udfordringer som madspild, global sundhed samt overforbrug af antibiotika og pesticider.
Som verdens mest bæredygtige producent af fødevareingredienser gør vi hver dag en forskel for over 1 milliard
mennesker. Drevet af vores mangeårige fokus på innovation og ønske om at bane vejen for ny videnskab er vores formål –
To grow a better world. Naturally. – hjertet i alt, hvad vi gør.
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