Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling den
29. november 2016
Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

OLE ANDERSEN
Nomineret til genvalg som bestyrelsesformand
Formand for bestyrelsen siden 2010
Medlem af bestyrelsen siden 2010
Formand for vederlags- og nomineringsudvalgene
Medlem af revisionsudvalget
Uafhængigt bestyrelsesmedlem
Nuværende ledelseshverv:
Ole Andersen er bestyrelsesformand for Danske Bank A/S og Bang & Olufsen A/S, bestyrelsesmedlem i
DenmarkBridge og medlem af Nasdaq Nordic Ltd's nomineringsudvalg og Komitéen for god
Selskabsledelse. Derudover er han adjungeret professor ved Copenhagen Business School.
Bestyrelseskompetencer:
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
Medlem af bestyrelsen siden 2005
(Formand indtil marts 2010 og næstformand 2010-2013 samt 2014-2015)
Medlem af revisions- og nomineringsudvalgene
Uafhængigt bestyrelsesmedlem
Nuværende 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 sektorteam for
Healthcare. Frédéric Stévenin er bestyrelsesformand i B&B Hotels og bestyrelsesmedlem i ét
koncernselskab og bestyrelsesformand i Cerba European Lab og bestyrelsesmedlem samt manager i to
koncernselskaber og medlem af bestyrelsen i Ethypharm. Han er bestyrelsesmedlem i Kaufman & Broad
SA samt bestyrelsesformand og adm. direktør i ét koncernselskab. Frédéric Stévenin er formand for og
medlem af bestyrelsen i DomusVi og to koncernselskaber, medlem af bestyrelsen i Labeyrie og formand
for og medlem af bestyrelsen i to koncernselskaber. Han er derudover bestyrelsesmedlem i Marcolin
SpA og tre koncernselskaber, to R&R Ice Cream-koncernselskaber, PAI Partners SAS og PAI Partners UK
Ltd samt PAI Europe III. Derudover er han manager i Alta Rocca Investissements og G.A.V.U. Gestion
Sprl.
Bestyrelseskompetencer:
Professionel erfaring med investeringer i store internationale virksomheder. Finansiel og
regnskabsmæssig ekspertise. Omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder fra børsnoterede
selskaber.
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Uddannelse:
Uddannet ved École Supérieure de Commerce, Paris, Frankrig.

MARK WILSON
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2010
Formand for revisionsudvalget
Medlem af vederlagsudvalget
Uafhængigt bestyrelsesmedlem
Bestyrelseskompetencer:
Mark Wilson har fungeret som international adm. direktør med mere end 40 års erfaring fra FMCGvirksomheder (fast-moving consumer goods) og service-/B2B-industrier i Asien (bosiddende i Asien i
mere end 25 år), Sydamerika, Storbritannien og Irland samt internationale markeder. Finansiel og
regnskabsmæssig erfaring.
Uddannelse:
B.Sc. i Food & Management Science fra University of London, diplom i marketing og fellow ved
Chartered Institute of Marketing, Storbritannien.

DOMINIQUE REINICHE
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem
Næstformand for bestyrelsen siden 2015
Medlem af bestyrelsen siden 2013
Medlem af nominerings-, vederlags- og videnskabsudvalgene
Uafhængigt bestyrelsesmedlem
Nuværende ledelseshverv:
Dominique Reiniche er medlem af bestyrelsen i PayPal Luxembourg, hvor hun også er medlem af
ledelses- og vederlagsudvalget. Dominique Reiniche er desuden medlem af bestyrelsen i AXA Global
Insurance Group og medlem af vederlags- og ledelsesudvalget i AXA Group. Dominique Reiniche er
medlem af bestyrelsen samt medlem af nominerings- og vederlagsudvalget i Mondi plc og medlem af
bestyrelsen samt af bæredygtighedsudvalget i Severn Trent plc.
Bestyrelseskompetencer:
Professionel erfaring fra stillinger i fødevare-, drikkevare- og hygiejne-/skønhedsindustrien i bl.a.
Procter & Gamble og Jacobs-Suchard (nu Mondelēz International) samt 22 år med ledende poster på
fransk og europæisk niveau i Coca-Cola virksomheder og The Coca-Cola Company.
Uddannelse:
MBA fra ESSEC Business School, Paris, Frankrig.

TIINA MATTILA-SANDHOLM
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2014
Medlem af videnskabsudvalget
Uafhængigt bestyrelsesmedlem
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Nuværende ledelseshverv:
Tiina Mattila-Sandholm er professor og seniorrådgiver for den administrerende direktør og direktionen i
Valio OY, Finland. Tiina Mattila-Sandholm er desuden formand for bestyrelsen i Nutrition Foundation og
medlem af bestyrelsen i Natural Resources Institute (LUKE).
Bestyrelseskompetencer:
Mere end 12 års erfaring som forskningsdirektør (CSO), Human Resource Management (HRM) og Business
Group Director i FMCG-virksomhed samt 30 års strategisk ledelse inden for international akademisk og
industriel forskning og udvikling (R&D).
Uddannelse:
Tiina Mattila-Sandholm har en ph.d. fra Helsinki Universitet, Finland. Hun er desuden æresdoktor ved
Aalto Technical University, Finland, samt æresprofessor i Finland og adjungeret professor ved
University College Cork, Irland.

KRISTIAN VILLUMSEN
Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2014
Medlem af revisionsudvalget
Uafhængigt bestyrelsesmedlem
Nuværende ledelseshverv:
Kristian Villumsen er koncerndirektør inden for Chronic Care i Coloplast A/S samt bestyrelsesmedlem i
otte datterselskaber ejet af Coloplast A/S.
Bestyrelseskompetencer:
Stor viden inden for medico- og life science-industrien samt omfattende international og
ledelsesmæssig erfaring fra både europæiske og nye vækstmarkeder.
Uddannelse:
Kristian Villumsen har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet samt en kandidatgrad i
Public Policy fra Harvard University, USA.

LUIS CANTARELL ROCAMORA
Nomineret til nyvalg som bestyrelsesmedlem
Uafhængigt bestyrelsesmedlem
Nuværende ledelseshverv:
Luis Cantarell Rocamora er koncerndirektør i Nestlé SA med ansvar for EMENA (Europa, Mellemøsten og
Nordafrika), formand for bestyrelsen i Froneri SA og medlem af bestyrelsen i Osem Investments Ltd.,
Lactalis Nestlé Produit Frais SAS, Cereal Partners Worldwide SA, Beverage Partners Worldwide SA,
Nestlé Health Science SA og Group J. Uriach S.L.
Bestyrelseskompetencer:
Global erfaring inden for føde- og drikkevareindustrien. Omfattende bestyrelseserfaring og mere end
10 års erfaring som medlem af koncernledelsen i Nestlé.
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Uddannelse:
Luis Cantarell Rocamora har en kandidatgrad i økonomisk videnskab fra Universitat de Barcelona,
Spanien, samt Program for Executive Development fra IMD Switzerland.
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