
Dagsorden     Bestyrelsens  
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)  FOR IMOD UNDLAD anbefaling

1.  Beslutning om at gennemføre fusion af Chr. Hansen og Novozymes A/S i  
overensstemmelse med fusionsplan af 12. december 2022   .........................................................    FOR

2.  Beslutning om at godkende transaktionsspecifik skadesløsholdelse af ledelsen  
og relevante medarbejdere   .....................................................................................................................     FOR

3.  Ændring af regnskabsåret for Chr. Hansen   ........................................................................................    FOR

4.   Ændring af bestyrelseshonorar som følge af den foreslåede fusion og  
ændring af regnskabsår  ............................................................................................................................     FOR

5. Bemyndigelse til dirigenten for den ekstraordinære generalforsamling   ...................................    FOR

til brug på den ekstraordinære generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S (“Chr. Hansen”),  
der afholdes torsdag den 30. marts 2023 kl. 17.00 

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:  VP reference:

Land: Antal stemmer:

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt/brevstemme i overensstemmelse med nedenstående afkrydsning:
Sæt venligst kryds i rubrik A, B, C eller D, eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.chr-hansen.com.

A)  Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand:
  (Frist: Tirsdag d. 28. marts 2023)            Navn og adresse på befuldmægtigede (BLOKBOGSTAVER)
eller
B)   Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor. 

(Frist: Tirsdag d. 28. marts 2023)
eller
C)   Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst 

kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. (Frist: Tirsdag d. 28. marts 2023)
eller
D)   Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Sæt venligst kryds i Rubrikkerne 

”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” nedenfor for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. (Frist: Tirsdag d. 28. marts 2023)

Fuldmagt/brevstemme

Hvis denne blanket alene er dateret og underskrevet uden stemmeangivelse, vil den anses for en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i  
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som angivet ovenfor.

En fuldmagt finder anvendelse på alle emner, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, vil fuldmagten blive anvendt efter 
befuldmægtigedes bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det 
oprindelige.

En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede ejer på registreringsdatoen beregnet på baggrund af noteringer i ejerbogen samt 
meddelelser om ejerforhold, som Chr. Hansen har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Den daterede og underskrevne fuldmagts-/brevstemmeblanket skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 28. marts 2023 i udfyldt 
og underskrevet stand enten ved indscanning og fremsendelse pr. e-mail til gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Dato Underskrift
2 0 2 3
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