Generalforsamling i Chr. Hansen den 28. november 2017

Tak for ordet.
Mit navn er Claus Berner Møller, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen.
Når vi nu ser tilbage på de finansielle resultater for 2016/17, og
holder dem op mod målene, så må vi konkludere, at Chr. Hansen
endnu engang har leveret meget flotte resultater og har nået de
satte mål.
Som aktionærer er vi blevet belønnet med et samlet afkast på 36
pct. i regnskabsåret 2016/17.

Claus Berner Møller
Underdirektør, Danske Aktier
ATP Pensions & Investments

Som langsigtede investor glæder jeg mig ikke mindst over, at alle tre divisioner har vækst på 9 pct. eller
derover, og Chr. Hansen således er funderet på tre stærke divisioner. EBIT marginalen er meget høj i to af
divisionerne og er øget væsentligt i den tredje.
Men jeg glæder mig måske endnu mere over, at Chr. Hansen ser ud til at have fundet balancen mellem
fokus på den korte bane og udviklingen af divisionerne på den mellemlange og lange bane.
Chr. Hansen har en unik position i markedet og et stort potentiale både indenfor selskabets
forretningsområder men også indenfor tilgrænsende områder.
Det er opmuntrende, at se at Chr. Hansen har haft mod til at købe mindre virksomheder, for at styrke
selskabets position indenfor human health og animal health, og at integrationen går, som forventet - altså
godt.
I det forgange år har jeg haft flere møder med topledelsen og andre ansatte i Chr. Hansen. På disse møder
oplever man ledelsens glæde og entusiasme omkring Chr. Hansen. At målinger af, hvor engageret de
ansatte er, ligger meget højt, er helt i tråd med mine oplevelser. Det er derfor med stor ærgrelse, at jeg her til
morgen læste, at Chr. Hansens CEO Cees de Jong ønsker at stoppe i Chr. Hansen. Jeg havde håbet på, at
denne nyhed først var kommet om mange år.
Der skal lyde en stor tak til Cees de Jong for det store bidrag, du har ydet, ikke mindst ved at sikre at
selskabet har den rigtige placering i markedet og på den lange bane. Jeg vil komme til at savne de
inspirerende møder med dig. Tak for din indsats.
Jeg er sikker på, at Chr. Hansen har en spændende årrække foran sig, og at man finder en god afløser for
Cees de Jong. Chr. Hansen er nemlig en attraktiv virksomhed at blive CEO for.

Jeg har ingen spørgsmål, men derimod et par observationer.
Jeg glæder mig over, at Chr. Hansen har sat sig nogle klare ESG-mål og rapporterer på disse i
regnskaberne.
Jeg kan også godt lide figuren i årsregnskabet, der tydeligt viser prioriteringen af kapitalallokeringen.
Prioriteringen af kapitalenallokeringen er helt rigtig og sat tydelig og let forståelig op.
Til gengæld kunne årsrapporten måske godt trænge til et løft, hvis man ønsker at være blandt de bedste.
Til sidst vil jeg blot ønske Chr. Hansens ledelse og medarbejdere held og lykke med udfordringerne i
2017/18 samt sige tak for arbejdet udført i det forgangne år.
Tak for ordet.
Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.

I Pensions & Investments er vi godt 100 medarbejdere, som næsten alle har en videregående uddannelse
inden for økonomi eller naturvidenskab. Sammen er vi ansvarlige for en formue på over 700 mia. kr., som vi
investerer i bl.a. obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. Vores mål er at skaffe det højest mulige
afkast til vores medlemmer.
ATP deltager aktivt i selskabernes generalforsamlinger og fører løbende dialog med de enkelte selskaber for
at drøfte strategi og resultater og for at vurdere ledelsens fokus på aktionærinteresser.

