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Indkaldelse – Ordinær generalforsamling 2019 
 

 

Den ordinære generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S afholdes  
 

Onsdag den 27. november 2019 kl. 16:00 
 
på selskabets adresse, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm.  
 
Indkaldelse til generalforsamlingen, inklusive bilag 1 og 2: Revideret vederlagspolitik og Beskrivelse af 
kandidater til bestyrelsen, er vedlagt.  
 
 
 
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  
 
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 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. 


