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VEDTÆGTER 

FOR 

NOVOZYMES A/S 

 

1. NAVN 

1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 

1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 

2. FORMÅL 

2.1 Selskabets formål er at drive forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, 

herunder enzymer, mikroorganismer og andre bioteknologiske processer og produkter samt drive 

virksomhed, der efter bestyrelsens nærmere bestemmelse står i forbindelse hermed. Selskabet 

tilstræber at drive sin virksomhed på bæredygtig og ansvarlig vis, herunder i økonomisk, miljø-

mæssig og social henseende. 

3. AKTIEKAPITAL 

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 562.000.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 

454.512.800 er B-aktier. 

3.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier a kr. 1 eller multipla heraf. Et aktiebrev kan omfatte flere aktier. 

3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 

3.4 Vedtægterne indeholder særlige regler om A-aktionærernes og B-aktionærernes fortegningsret ved 

aktieudvidelse (pkt. 3.5), om A-aktiernes omsættelighed (pkt. 4.4), om A-aktiernes og B-aktiernes 

stemmeret (pkt. 10), om A-aktiernes og B-aktiernes ret til udbytte (pkt. 18 .2) og om A-aktiernes 

og B-aktiernes ret til dækning ved likvidation (pkt. 20). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. 

3.5 Udvides aktiekapitalen med såvel A- som B-aktier, må det ved udvidelsen eksisterende kapitalfor-

hold mellem de to aktieklasser ikke forrykkes. A-aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til 

nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. Besluttes af en generalforsamling 

en udvidelse af aktiekapitalen med enten A-aktier eller B-aktier, har i dette tilfælde begge aktie-

klassers gamle aktionærer proportional fortegningsret til de nye A-aktier respektive B-aktier. 

4. AKTIER OG EJERBOG 

4.1 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres på navn i selskabets ejerbog. B-aktierne registreres 

i VP Securities A/S. Notering af en B-aktie på navn i ejerbogen skal kun have gyldighed over for 

selskabet, når underretning om notering er modtaget fra VP Securities A/S. Selskabet indestår ikke 

for rigtigheden af de fra VP Securities A/S modtagne meddelelser. 

4.2 A-aktierne er ikke omsætningspapirer. B-aktierne er omsætningspapirer. 

4.3 Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. 

4.4 I tilfælde af at en aktionær ønsker at afhænde en eller flere A-aktier, skal disse tilbydes bestyrelsen 

på vegne af de andre A-aktionærer og til en pris, der ikke må være lavere end gennemsnittet af 

de kurser, der i de sidste 3 måneder forud for tilbuddets fremsættelse er konstateret som køberkurs 

på Nasdaq Copenhagen A/S for B-aktierne. Tilbuddet skal være ledsaget af en attest fra en bank 

angående den nævnte gennemsnitskurs. Skulle der i de sidste 3 måneder ingen kursnotering af B-



 

2 af 9 

 

aktier have fundet sted, skal A-aktier, der ønskes afhændet, tilbydes til en pris, som ikke er lavere 

end, hvad en af bestyrelsen udpeget bank vurderer B-aktierne til; denne vurdering skal være gen-

nemsnittet af en af den pågældende bank fastsat vurderingskurs for hver af de sidste 3 måneder 

forud for tilbuddets fremsættelse. Inden 30 dage efter modtagelsen af sådant tilbud skal bestyrel-

sen meddele den pågældende aktionær, om der er andre A-aktionærer, som ønsker at overtage 

den pågældende aktiepost. Købesummen skal erlægges inden to måneder efter dens fastsættelse. 

Såfremt de øvrige A-aktionærer ikke, eller ikke fuldt ud, udnytter den dem tilkommende forkøbsret 

til de udbudte A-aktier, har den aktionær, der ønsker at sælge – inden for en periode af 3 måneder  

– ret til at afhænde, hvad de andre aktionærer ikke aftager, til tredjemand på samme vilkår, som 

indeholdt i det over for bestyrelsen fremsatte salgstilbud, jf. ovenfor. Aktiernes overgang ved arv 

eller aktiernes overdragelse i levende live til ægtefælle, livsarvinger eller familiefond omfattes ikke 

af nærværende bestemmelse. De i nærværende bestemmelse fastsatte regler finder tilsvarende 

anvendelse ved tvangssalg gennem bobehandling eller ved kreditorforfølgning i øvrigt. 

5. FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN 

5.1 Bestyrelsen er frem til og med den 1. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for aktionæ-

rerne ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil i alt kr. 56.200.000 B-

aktier til markedskursen for B-aktierne ved kontant indbetaling eller i forbindelse med hel eller 

delvis overtagelse af en bestående virksomhed. 

5.2 Bestyrelsen er endvidere frem til og med den 1. april 2024 bemyndiget til med fortegningsret for 

aktionærerne ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil i alt kr. 

56.200.000 ved kontant indbetaling. 

Såfremt kapitalforhøjelsen tegnes til en kurs, der er lavere end markedskursen for B-aktierne, skal 

kapitalforhøjelsen ske forholdsmæssigt mellem A- og B-aktier. 

5.3 Bestyrelsen er endvidere frem til og med den 1. april 2024 bemyndiget til at udstede warrants 

(tegningsoptioner) ad én eller flere gange med nominelt indtil i alt kr. 5.620.000 B-aktier til selska-

bets eller dettes datterselskabers medarbejdere samt til at træffe beslutning om dertilhørende ka-

pitalforhøjelser. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af 

denne bemyndigelse - hverken i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med 

udnyttelsen af warrants - forudsat at warrants udstedes til en tegningskurs, som mindst svarer til 

markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår 

for udstedelse af warrants, herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants samt om modtage-

rens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants samt 

selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden udnyttelsestidspunktet. 

5.4 Ved forhøjelse af aktiekapitalen i medfør af pkt. 5.1 til 5.3 skal i øvrigt gælde, (i) at aktierne skal 

udstedes som navneaktier, (ii) at A-aktierne ikke er omsætningspapirer, mens B-aktierne er om-

sætningspapirer, og (iii) at vedtægternes bestemmelser om henholdsvis A- og/eller B-aktier i øvrigt 

skal finde anvendelse. 

6. MORTIFIKATION AF AKTIER 

6.1 Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i VP Securities A/S, kan af bestyrelsen mortificeres uden 

dom i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. 

7. GENERALFORSAMLINGER, TID OG STED FOR AFHOLDELSE SAMT INDKALDELSE 

7.1 Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser den 

højeste myndighed i selskabet. 

7.2 Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

7.3 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. 
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7.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, 

eller når det begæres af revisor eller af aktionærer, der tilsammen måtte repræsentere mindst 5% 

af hele aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et eller 

flere bestemt angivne forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes senest 14 dage efter begæ-

ringens modtagelse. 

7.5 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers 

varsel på selskabets hjemmeside www.novozymes.com.  

7.6 Senest 3 uger før enhver generalforsamling inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse 

skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.no-

vozymes.com: 

 Indkaldelsen 

 Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det 

samlede antal for hver aktieklasse 

 De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære 

generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport 

 Dagsordenen og de fuldstændige forslag 

 Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. 

brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvor-

dan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver aktionær, 

der ønsker det. 

7.7 Aktionærerne er berettiget til at få ét eller flere bestemt angivne forslag behandlet på generalfor-

samlingen, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdel-

sen af generalforsamlingen. 

7.8 Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elek-

tronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på 

selskabets hjemmeside www.novozymes.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet 

kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement 

eller alternativ til elektronisk kommunikation. 

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder  de fuld-

stændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser samt øvrige 

generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne 

elektronisk, herunder via e-mail. Ovennævnte dokumenter vil kunne findes på selskabets hjemme-

side www.novozymes.com.  

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil 

meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besid-

delse af den korrekte elektroniske adresse. 

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.novozymes.com finde nærmere oplysninger om 

kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kom-

munikation. 

7.9 Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske 

generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalfor-

samlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre 

sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryg-

gende vis og i overensstemmelse med selskabsloven 

http://www.novozymes.com/
http://www.novozymes.com/
http://www.novozymes.com/
http://www.novozymes.com/
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8. GENERALFORSAMLINGER, DIRIGENT OG PROTOKOL 

8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål an-

gående sagernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf. 

8.2 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Se-

nest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift af 

denne tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.novozymes.com. 

9. GENERALFORSAMLINGER, KRAV TIL FLERTAL OG QUORUM 

9.1 Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmin-

dre der efter selskabsloven eller nærværende vedtægter kræves særligt stemmeflertal eller i øvrigt 

stilles skærpede krav. 

9.2 Til vedtagelse af forslag om forandring i vedtægterne kræves, at aktionærer repræsenterende 

mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og 

at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede 

stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, for så vidt der ikke efter selskabsloven kræves yder-

ligere kvalificeret stemmeflerhed. 

9.3 Har mindre end 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet været repræsenteret på en general-

forsamling, og er der under denne vedtaget en forandring i vedtægterne med den i pkt. 9.2 fore-

skrevne kvalificerede stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsam-

ling, på hvilken forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede aktionærer kan vedtages med 

2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på denne generalforsamling repræsenterede stemme-

berettigede aktiekapital, for så vidt der ikke efter selskabsloven kræves en yderligere kvalificeret 

stemmeflerhed. 

9.4 Fuldmagter til at møde på den i pkt. 9.3 nævnte første generalforsamling skal, for så vidt de ikke 

udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalfor-

samling. 

10. GENERALFORSAMLINGER, MØDERET OG STEMMERET 

10.1 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til 

de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens 

afholdelse.  

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmeldt sin deltagelse på 

den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgang som aktionær på 

generalforsamlingen gives til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registrerings-

datoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med hen-

blik på indførsel i ejerbogen. 

10.2 Ethvert aktiebeløb på kr. 1 af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer. 

10.3 Ethvert aktiebeløb på kr. 1 af B-aktiekapitalen giver 1 stemme. 

10.4 Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær på betingelse af, at 

den nævnte fuldmægtig godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af 

dokumentation for ret til deltagelse og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt i over-

ensstemmelse med lovgivningens krav herom. 

11. GENERALFORSAMLINGER, DAGSORDEN 

11.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed det forløbne regnskabsår 

http://www.novozymes.com/
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2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den god-

kendte årsrapport 

4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport 

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år 

6. Valg af formand for bestyrelsen 

7. Valg af næstformand for bestyrelsen 

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 

9. Valg af revisor(er) 

10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer 

11. Eventuelt 

12. BESTYRELSEN 

12.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og træffer bestemmelse om alle anliggender, 

som ikke vedrører den daglige drift. 

12.2 Bestyrelsen består af 4-10 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen, herunder formand 

og næstformand. Valget sker for en periode indtil næste ordinære generalforsamling. Fratrædende 

medlemmer kan genvælges. Derudover består bestyrelsen af et antal medlemmer valgt af medar-

bejderne i selskabet og dets datterselskaber i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 

lovgivning herom. 

12.3 Næstformanden er stedfortræder for formanden og træder således i dennes sted i tilfælde af for-

mandens forfald. I tilfælde af formandens eller næstformandens permanente forfald, konstituerer 

bestyrelsen sig med en ny næstformand, og har både formanden og næstformanden permanent 

forfald, konstituerer bestyrelsen sig med såvel en ny formand og en ny næstformand, og i alle 

tilfælde indtil næste generalforsamling. 

12.4 Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden. Bestyrelsesmøder skal indkaldes efter begæ-

ring af et medlem af bestyrelsen, af en til Erhvervsstyrelsen anmeldt direktør eller af selskabets 

revisor(er). 

12.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder 

formanden eller næstformanden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende be-

styrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i tilfælde af 

stemmelighed ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende. 

12.6 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Bestyrelsens forretningsor-

den gøres offentlig tilgængelig på selskabets hjemmeside www.novozymes.com.  

12.7 Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmed-

lemmer. 

12.8 På hvert års ordinære generalforsamling godkendes vederlaget til bestyrelsen for indeværende år. 

13. DIREKTIONEN 

13.1 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at varetage selskabets daglige ledelse. Besty-

relsen kan ansætte yderligere indtil 6 direktører. Samtlige de i nærværende bestemmelse anførte 

direktører anmeldes til Erhvervsstyrelsen. 

http://www.novozymes.com/
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14. SKADESLØSHOLDELSE 

14.1 For at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede ledelsesmedlemmer er det selskabets politik at 

tegne passende og sædvanlige ansvarsforsikringer for ledelsesmedlemmerne i selskabet og dets 

datterselskaber (”Koncernen”). Hvis forsikringsdækningen er utilstrækkelig, skal selskabet i videst 

muligt omfang i henhold til gældende lovgivning skadesløsholde Koncernens Ledelsesmedlemmer 

(som defineret nedenfor) for krav, som rejses personligt overfor et Ledelsesmedlem, forudsat at 

sådanne krav ikke er begrundet i et Ledelsesmedlems svig, grove uagtsomhed eller forsætlige 

forseelser eller vedrører strafsanktioner overfor Ledelsesmedlemmet.  

14.2 Selskabets skadesløsholdelsesordning indebærer, at Novozymes skal skadesløsholde Ledelsesmed-

lemmer i Koncernen for ethvert tab, som Ledelsesmedlemmet har lidt, og som udspringer af po-

tentielle eller faktiske krav, herunder enhver omkostning samt potentielle skattemæssige forplig-

telser forbundet dermed, som rejses af tredjemand (bortset fra selskaber i Koncernen) mod et 

Ledelsesmedlem, og som udspringer af Ledelsesmedlemmets udførelse af sine opgaver som ledel-

sesmedlem i Koncernen (”Ordningen”). 

14.3 Ordningen skal udelukkende være til fordel for Koncernens Ledelsesmedlemmer og yde skadesløs-

holdelse mod krav, som tredjemand har rejst mod Ledelsesmedlemmerne som følge af udførelsen 

af deres opgaver som ledelsesmedlemmer i Koncernen. Ingen tredjepart har ret til at påberåbe sig 

eller udlede nogen fordele ved Ordningen eller have regres mod selskabet på grund af Ordningen. 

Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til Ordningen er: 

a. Eventuelle krav, hvis og i det omfang, de er dækket af forsikring tegnet af Koncernen; 

b. Eventuelle krav mod et Ledelsesmedlem som følge af et sådant Ledelsesmedlems overtrædelse 

af Ledelsesmedlemmets betroede eller på anden måde lovbestemte forpligtelser over for det 

relevante selskab i Koncernen; 

c. Ethvert krav, der rejses mod et Ledelsesmedlem som følge af et sådant Ledelsesmedlems svig, 

forsætlige forseelser eller grove uagtsomhed; 

d. Eventuelle krav mod et Ledelsesmedlem som følge af enhver strafbar handling begået af Le-

delsesmedlemmet;  

e. Eventuelle krav, hvis og i det omfang det ville være i strid med lovgivningen at tilbyde fordelene 

ved Ordningen til Ledelsesmedlemmet; og 

f. Eventuelle krav, hvis og i det omfang, de er dækket af skadesløsholdelsen indeholdt i punkt 

14a i vedtægterne. 

14.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at administrere Ordningen samt til at træffe enhver beslutning i med-

før af Ordningen på de vilkår og betingelser, der fremgår af dette pkt. 14. 

14.5 Et ”Ledelsesmedlem” defineres som et medlem af bestyrelsen eller direktionen i et selskab i Kon-

cernen, som kan pådrage sig personligt ansvar som følge af sit hverv som bestyrelsesmedlem eller 

direktør i henhold til gældende lovgivning. 

14A SKADESLØSHOLDELSE I FORBINDELSE MED FUSIONEN AF NOVOZYMES OG CHR. HAN-

SEN HOLDING A/S 

14a.1 Selskabet skadesløsholder såvel nuværende, fremtidige som tidligere "Bestyrelsesmedlemmer" og   

"Direktionsmedlemmer" (som defineret nedenfor) i selskabet, selskabets datterselskaber og andre 

tilknyttede virksomheder (undtagen, for at undgå tvivl, Novo Holdings A/S og dette selskabs til-

knyttede virksomheder uden tilknytning til Novozymes) ("Novozymes-koncernen") for krav fremsat 

af tredjemand (dvs. som ikke er en del af Novozymes-koncernen) mod sådanne Bestyrelsesmed-

lemmer og Direktionsmedlemmer som led i udøvelsen af deres hverv i de juridiske enheder i No-

vozymes-koncernen i forbindelse med den påtænkte fusion af selskabet og Chr. Hansen Holding 
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A/S og selskabets hermed forbundne udstedelse af nye aktier som fusionsvederlag, i det videst 

mulige omfang dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning i forhold til ansvar over for tredje-

mand, som disse Bestyrelsesmedlemmer og Direktionsmedlemmer måtte ifalde som led i udøvelsen 

af deres hverv som bestyrelsesmedlem eller direktionsmedlem eller medarbejder i Novozymes-

koncernen.  

14a.2 Ovenstående (i) gælder i tilfælde, hvor en eventuel dækning, der måtte kunne opnås under en 

bestyrelses- eller direktionsansvarsforsikring eller anden gældende forsikringsdækning tegnet af 

Novozymes-koncernen eller Bestyrelsesmedlemmet eller Direktionsmedlemmet, ikke er tilstrække-

lig til at dække et eventuelt krav omfattet af ovenstående, men (ii) gælder ikke i tilfælde, hvor den 

skadesløsholdte persons handlinger eller undladelser, eller handlinger eller undladelser, der kan 

henføres til den skadesløsholdte person, var groft uagtsomme, svigagtige eller udgjorde forsætlig 

pligtforsømmelse.  

14a.3 Denne skadesløsholdelse gælder alene for krav fremsat af tredjemand mod Bestyrelsesmedlemmer 

og Direktionsmedlemmer i forbindelse med den påtænkte fusion af selskabet og Chr. Hansen Hol-

ding A/S og den hermed forbundne udstedelse af nye aktier som fusionsvederlag. 

14a.4 Med "Bestyrelsesmedlem" eller "Direktionsmedlem" menes der et medlem af selskabets bestyrelse, 

et medlem af selskabets Executive Leadership Team og enhver medarbejder i Novozymes-koncer-

nen, der kan ifalde personligt ansvar i henhold til gældende lovgivning. 

14a.5 For at undgå tvivl skal selskabet ikke skadesløsholde Bestyrelsesmedlemmer og Direktionsmedlem-

mer for ansvar i henhold til gældende lovgivning, eller på anden vis relateret til den påtænkte 

fusion af selskabet og Chr. Hansen Holding A/S eller den hermed forbundne udstedelse af nye 

aktier som fusionsvederlag, hvis et sådant ansvar ifaldes i forbindelse med hverv udført for nogen 

anden part end Novozymes-koncernen. For at undgå tvivl skal Novo Holdings A/S og Novo Holdings 

A/S' tilknyttede virksomheder, der ikke er tilknyttet Novozymes-koncernen, anses for tredjemand i 

forhold til Novozymes-koncernen og således ikke anses for at være medlem af Novozymes-koncer-

nen. 

14a.6 Selskabets skadesløsholdelse vil desuden dække i) rimelige honorarer med føje afholdt af sådanne 

Bestyrelsesmedlemmer og/eller Direktionsmedlemmer i forbindelse med undersøgelse, forbere-

delse eller forsvar mod krav, og ii) eventuelle negative skattemæssige konsekvenser for Bestyrel-

sesmedlemmer og Direktionsmedlemmer, der måtte opstå som følge af, at der ydes dækning i form 

af skadesløsholdelsen og ikke gennem bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. 

14a.7 Selskabets skadesløsholdelsesforpligtelse overfor Direktionsmedlemmerne og Bestyrelsesmedlem-

merne i henhold hertil gælder alene Direktionsmedlemmerne og Bestyrelsesmedlemmerne, og in-

gen tredjemand, herunder Direktionsmedlemmernes og Bestyrelsesmedlemmernes kreditorer, har 

ret til at påberåbe sig skadesløsholdelsen. 

15. SPROG 

15.1 Selskabets koncernsprog er engelsk.  

15.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrappor-

ten tillige udarbejdes på dansk. Selskabets selskabsmeddelelser kan udarbejdes på engelsk alene, 

hvis bestyrelsen beslutter dette. 

16. TEGNINGSREGEL 

16.1 Selskabet forpligtes ved underskrift af to anmeldte direktører i forening eller af én anmeldt direktør 

sammen med bestyrelsens formand eller næstformand eller af den samlede bestyrelse. 

17. REGNSKABSÅR 

17.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
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18. ÅRSRAPPORT OG UDBYTTE 

18.1 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. 

18.2 Det ifølge årsrapporten foreliggende overskud fordeles på følgende måde: 

 

1. Nødvendige henlæggelser 

2. Forlods ½ % udbytte til A-aktionærerne 

3. Indtil 5 % udbytte til B-aktionærerne 

4. Når B-aktionærerne har fået 5% udbytte, fordeles restoverskuddet efter bestyrelsens nær-

mere forslag til henlæggelse, som yderligere udbytte eller på anden måde, alt efter gene-

ralforsamlingens nærmere bestemmelse 

 

For fastsættelse af udbytte gælder, at der aldrig kan tillægges A-aktierne et større procentvist 

udbytte end B-aktierne. 

18.3 Udbytte af A-aktierne betales ved fremsendelse til aktionærerne under den adresse, som er noteret 

i ejerbogen på dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse. Udbytte af B-aktierne udbe-

tales med frigørende virkning for selskabet i overensstemmelse med lovgivningens regler. VP Se-

curities A/S foranlediger det deklarerede udbytte udbetalt via et kontoførende pengeinstitut til de 

aktionærer, der på tidspunktet for udbetalingen er registreret i VP Securities A/S. Retten til udbytte 

forældes 3 år efter forfaldsdagen. 

18.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold 

til lovgivningens regler herom. 

19. REVISION 

19.1 Med respekt af den til enhver tid gældende lovgivning varetages revisionen af én eller to revisorer, 

hvoraf mindst én skal være statsautoriseret. Revisor(erne) vælges på den ordinære generalforsam-

ling. Valget sker for 1 år ad gangen. Fratrædende revisor(er) kan genvælges. Som revisor(er) kan 

vælges et eller flere revisionsselskaber. 

20. OPLØSNING 

20.1 Såfremt ikke andet er fastsat i lovgivningen, træffes beslutning om selskabets opløsning af gene-

ralforsamlingen i overensstemmelse med pkt. 9.2 og 9.3 ovenfor. Vedtages det at opløse selskabet, 

gennemføres dette ved likvidation. Såfremt ikke andet er fastsat i lovgivningen, forestås likvidatio-

nen af en eller flere likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 

20.2 Ved udlodning af likvidationsprovenuet skal B-aktiekapitalen dækkes forud med dennes pålydende, 

hvorefter der sker tilsvarende udlodning af A-aktiekapitalen. A- og B-aktiekapitalen deltager heref-

ter i forhold til deres pålydende på lige fod ved yderligere udlodning. 

20.3 Når selskabets opløsning er afviklet og afsluttet, afholdes en generalforsamling, på hvilken regn-

skabet fremlægges til godkendelse. 
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Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Novozymes A/S den 30. marts 2023. 

 

Dirigent: 

 

_______________________________ 

Niels Kornerup 

 

19964888 

 


