Transaktioner af ledende medarbejdere samt disses nærtstående

I henhold til artikel 19 i EU-forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug
(Markedsmisbrugsforordningen) samt Kommissionens forordning nr. 1052/2016 af 8. marts 2016
offentliggør Novozymes hermed følgende transaktioner under fondskode (ISIN) DK0060336014, Novozymes
B-aktier under betegnelsen NZYM B. Dette salg er gennemført i henhold til tidligere udmeldte hensigt fra
Novo Holdings A/S om at bibeholde sin relative beholdning på ca. 25,5% af den samlede aktiekapital som var
niveauet før Novozymes’ kapitalnedsættelsen den 29. marts 2019 (Selskabsmeddelelse nr. 1, 24. januar,
2019).
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
Novo Holdings A/S

Navn

Årsag til indberetningen
Stilling/titel
Første

29. april, 2019

Selskabsmeddelelse nr. 10
Kontaktinformation
novozymesIR@novozymes.com
Tobias Cornelius Björklund
+45 3077 8682
tobb@novozymes.com
Carl Ahlgren
+45 3077 2783
cxal@novozymes.com

Novo Holdings A/S er nærtstående til Kasim Kutay, CEO for Novo Holdings A/S samt
medlem af bestyrelsen for Novozymes A/S
Første indberetning

indberetning/ændring
Nærmere oplysninger om udstederen
Enhed

Novozymes A/S

LEI-kode

529900T6WNZXD2R3JW38

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
Beskrivelse:
Det finansielle instrument

Aktier

Identifikationskode

ISIN DK0060336014

Transaktionens art

Salg af aktier

Sted for transaktion(er),
pris(er) og mængde(r)

Aggregerede oplysninger

Pris(er)

Mængde(r)

302,39

765.000 aktier

Antal aktier: 765.000
Gennemsnitspris, DKK: 302,39

Dato for transaktionen

Transaktionsværdi, DKK: 231.328.350,00
2019-04-29

Om Novozymes
Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger. Sammen med kunder, partnere og det globale samfund forbedrer
vi industriel produktion og bidrager til at bevare naturens ressourcer og skabe bedre levevilkår. Vi er verdens største leverandør
af enzymer og mikrobiel teknologi. Med vores bioinnovation kan vi eksempelvis muliggøre højere høstudbytter i landbruget,
tøjvask ved lavere temperaturer, energibesparelser i fremstillingsprocesser, fornybare brændstoffer og mange andre fremskridt,
som vi har brug for både i dag og i fremtiden. Vi kalder det Rethink Tomorrow. www.novozymes.com
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