
 

Brevstemmer skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest tirsdag den 28. 

marts 2023 kl. 23.59. 
Brevstemme kan desuden afgives på Computershare A/S' hjemmeside www.computershare.dk eller Novozymes A/S' 
hjemmeside på investors.novozymes.com. 

 

 

 
BREVSTEMME 

 

til brug på den ekstraordinære generalforsamling i Novozymes A/S, CVR-nr. 10 00 71 27, ("Novozymes"),  

der afholdes den 30. marts 2023 kl. 12:00 

 

Undertegnede afgiver hermed denne brevstemme til brug på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 30. 
marts 2023, i overensstemmelse med nedenstående instrukser: 
 
Sæt venligt kryds i “FOR”, “IMOD” eller “UNDLAD” for at angive, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Brevstemmer kan til-
lige afgives elektronisk via investors.novozymes.com.  
 
 Dagsorden FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 

anbefaling 
      
1 Vedtagelse af gennemførelse af fusion af Novozymes og 

Chr. Hansen Holding A/S i overensstemmelse med fusi-
onsplan af 12. december 2022 

   FOR 

      
2 Ændring af vedtægternes punkt 12.2 vedrørende besty-

relsens sammensætning (forhøjelse af det maksimale 
antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
fra otte til ti) 

   FOR 

      
3 Skadesløsholdelse af ledelsen m.fl. i forbindelse med fu-

sion af Novozymes og Chr. Hansen Holding A/S 
    

      
a) Godkendelse af skadesløsholdelse af ledelsen m.fl.    FOR 
      
b) Vedtagelse af skadesløsholdelse af ledelsen m.fl. (i den 

form, der fremlægges under dagsordenens punkt 3a)) 
som et nyt punkt 14a i vedtægterne 

   FOR 

      
c) Ændring af vederlagspolitikken i overensstemmelse med 

skadesløsholdelsen af ledelsen m.fl. (som foreslås god-
kendt under dagsordenens punkt 3a)) 

   FOR 

      
4 Bemyndigelse til Plesner Advokatpartnerselskab til at re-

gistrere de vedtagne forslag 
 

   FOR 

Hvis brevstemmeblanketten alene er dateret og underskrevet, eller kun delvist udfyldt, betragtes den som en 
brevstemme afgivet i overensstemmelse med anbefalingen som anført ovenfor. Brevstemmen tages i betragt-
ning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det 
oprindelige forslag. 

Brevstemmen gælder for det antal aktier, som undertegnede aktionær besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelsen 
opgøres på baggrund af det i selskabets ejerbog indførte samt meddelelser, som selskabet har modtaget, men endnu ikke 
indført i ejerbogen.  
 
Navnenotering skal foretages senest pr. registreringsdatoen som er torsdag den 23. marts 2023 kl. 23.59. 
 
Brevstemmer kan ikke kan tilbagekaldes. 
 

 

Dato: _________________ Aktionærens navn:  __________________________________________ 

 Adresse:   __________________________________________ 

 Postnr. og by:  __________________________________________ 

 VP-ref.:   __________________________________________ 

 Underskrift:  __________________________________________ 

 

19964893 

 


