Novozymes A/S’ ordinære generalforsamling 2020
26. februar 2020

I dag har Novozymes A/S afholdt ordinær generalforsamling. Følgende blev besluttet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2019
Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2019, idet der udbetales et udbytte
på kr. 5,25 pr. aktie a kr. 2, en stigning på 5% i forhold til 2018
Godkendelse af bestyrelsens vederlag
Valg af Jørgen Buhl Rasmussen som formand og Cornelis (Cees) de Jong som næstformand for
bestyrelsen
Valg af Heine Dalsgaard, Sharon James, Kasim Kutay, Kim Stratton og Mathias Uhlén som medlemmer af
bestyrelsen
Genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor
Godkendelse af ny vederlagspolitik for direktionen og bestyrelsen
Godkendelse af fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser
Nedsættelse af selskabets aktiekapital til kr. 570.000.000.
Godkendelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Godkendelse af de foreslåede ændringer af vedtægterne
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Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende medlemmer:











Jørgen Buhl Rasmussen, formand
Cornelis (Cees) de Jong, næstformand
Heine Dalsgaard
Sharon James
Kasim Kutay
Kim Stratton
Mathias Uhlén
Lena Bech Holskov, medarbejdervalgt
Anders Hentze Knudsen, medarbejdervalgt
Lars Bo Køppler, medarbejdervalgt

Yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne kan findes på www.novozymes.com

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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