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OLE ANDERSEN 
Nomineret til genvalg som bestyrelsesformand 
Formand siden 2010 
Medlem af bestyrelsen siden 2010 
Formand for vederlags- og nomineringsudvalget 
Medlem af revisionsudvalget 
Uafhængigt bestyrelsesmedlem 
 
Andre ledelseshverv: 
Ole Andersen er bestyrelsesformand for Danske Bank A/S, Bang & Olufsen A/S og ét koncernselskab 
samt Zebra A/S, medlem af NASDAQ OMX Nordic Ltd.s nomineringsudvalg og seniorrådgiver for EQT 
Partners. 
 
Kompetenceprofil: 
Professionel erfaring med ledelse og udvikling af store internationale virksomheder. Omfattende 
erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder fra børsnoterede selskaber. Finansiel og regnskabsmæssig 
ekspertise. 
 
Uddannelse: 
HD og cand.merc.aud. 
 
 
FRÉDÉRIC STÉVENIN 
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem 
Næstformand siden 2010 
Medlem af bestyrelsen siden 2005 (formand indtil marts 2010)  
Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget 
Uafhængigt bestyrelsesmedlem 
 
Andre ledelseshverv: 
Frédéric Stévenin har været partner i PAI Partners siden 2001 og medlem af PAI Partners' Executive 
Committee siden 2009 med ansvar for sektorteam for Food & Consumer Goods og Healthcare. Frédéric 
Stévenin er bestyrelsesformand i Cerba European Lab og bestyrelsesmedlem samt manager i to 
koncernselskaber. Han er bestyrelsesmedlem i Kaufman & Broad SA samt bestyrelsesformand og adm. 
direktør i ét koncernselskab. Han er bestyrelsesmedlem i Marcolin SpA og to koncernselskaber, to R&R 
Ice Cream-koncernselskaber, PAI Partners SAS og PAI Partners UK Ltd. samt Saint-Pey Holding og 
bestyrelsesmedlem og manager i to United Biscuits-koncernselskaber. Derudover er han manager i Alta 
Rocca Investissements og G.A.V.U. Gestion Sprl. 
 
Kompetenceprofil: 
Professionel erfaring med investeringer i store internationale virksomheder. Finansiel og 
regnskabsmæssig ekspertise. Omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder fra børsnoterede 
selskaber. 
 
Uddannelse: 
Uddannet ved École Supérieure de Commerce, Paris. 
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HENRIK POULSEN 
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem 
Medlem af bestyrelsen siden 2010 
Formand for revisionsudvalget 
Uafhængigt bestyrelsesmedlem 
 
Andre ledelseshverv: 
Henrik Poulsen har været adm. direktør for DONG Energy A/S siden august 2012. Han er 
bestyrelsesmedlem i Falck A/S og to koncernselskaber samt ISS A/S og ét koncernselskab, medlem af 
Danske Bank A/S' Repræsentantskab og Danmark-Amerika Fondet samt rådgiver for EQT Partners. 
 
Kompetenceprofil: 
Ledelseserfaring fra FMCG-virksomheder (fast-moving consumer goods industry) og 
telekommunikationsindustrier, særligt inden for koncernomstrukturering, innovation, 
procesforbedringer samt salg og markedsføring. 
 
Uddannelse: 
Cand.merc. i finansiering og regnskab fra Handelshøjskolen i Aarhus. 
 
 
MARK A. WILSON 
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem 
Medlem af bestyrelsen siden 2010 
Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget 
Uafhængigt bestyrelsesmedlem 
 
Kompetenceprofil: 
International adm. direktør med mere end 40 års erfaring fra FMCG-virksomheder (fast-moving 
consumer goods industry) og service-/B2B-industrier i Asien, Sydamerika, Storbritannien og Irland samt 
internationale markeder.  
 
Uddannelse: 
B.Sc. i Food & Management Science fra University of London, diplom i marketing og fellow ved 
Chartered Institute of Marketing, Storbritannien.  
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SØREN CARLSEN 
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem 
Medlem af bestyrelsen siden 2012 
Formand for videnskabsudvalget 
Uafhængigt bestyrelsesmedlem 
 
Andre ledelseshverv: 
Søren Carlsen er Managing Partner i Novo Ventures og Novo Seeds og medlem af ledelsen i Novo A/S. 
Han er medlem af Santaris Pharma A/S, DTU Symbion Innovation og Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber. 
 
Kompetenceprofil: 
Omfattende international erfaring, viden og kompetence inden for forskning og udvikling samt 
investeringer i bioteknologi. 
 
Uddannelse: 
Civilingeniør (biokemi) og brygmester. 
 
 
DOMINIQUE REINICHE 
Ny kandidat nomineret til valg som bestyrelsesmedlem 
Uafhængig 
 
Nuværende ledelseshverv: 
Dominique Reiniche er formand for The Coca-Cola Companys Europe Group og er medlem af 
bestyrelsen i AXA Global Insurance Group og medlem af vederlags- og ledelsesudvalget i AXA Group, 
medlem af bestyrelsen i Peugeot S.A. (PSA Peugeot Citroën) samt medlem af samme virksomheds 
strategi-, nominerings-, vederlags- og ledelsesudvalg, medlem af bestyrelsen i FDE (FoodDrinkEurope) 
og formand for UNESDA (Union of European Soft Drinks Associations). 
  
Kompetenceprofil: 
Dominique Reiniche har siden 1978 været ansat i fødevare-, drikkevare- og hygiejne-
/skønhedsindustrien i bl.a. Procter & Gamble og Jacobs-Suchard. Siden 1992 har hun haft ledende 
poster i The Coca-Cola Company. Ved nomineringen af Dominique Reiniche har bestyrelsen især lagt 
vægt på hendes viden og kompetencer fra store, velrenommerede virksomheder inden for FMCG (fast-
moving consumer goods) samt hendes omfattende internationale ledelseserfaring. 
 
Uddannelse: 
MBA fra ESSEC Business School, Paris, Frankrig. 
 
 
 
 
 


