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Selskabsmeddelelse nr. 52

Til valget af bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2019 foreslår
bestyrelsen genvalg af fire bestyrelsesmedlemmer og nyvalg af to kandidater: Sharon James og Cees de Jong.
Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.
Sharon James er britisk statsborger og en meget erfaren leder inden for forskning og udvikling. Hun har i mere
end 25 år stået i spidsen for at lede og videreudvikle større globale R&D-teams med fokus rettet mod
kommerciel innovation. Sharon James forlader snart sin stilling som Senior Vice President for Global R&D i
Bayers Consumer Health division, og hun baserer desuden sin omfattende erfaring på ledende poster inden
for R&D hos Reckitt Benckiser og GlaxoSmithKline. Bestyrelsen er overbevist om, at Sharon James med sin
omfattende erfaring inden for kommerciel forskning og styring af innovations-pipelines vil kunne levere et
væsentligt bidrag til Novozymes’ fokus på prioritering og strategiske muligheder.
Cees de Jong er hollandsk statsborger og en højt respekteret erhvervsleder med stor erfaring fra de globale
fødevareingrediens- og lægemiddelindustrier, senest fra Chr. Hansen A/S, hvor han fra 2013 til 2018 var
administrerende direktør. Bestyrelsen er overbevist om, at Cees de Jongs forskningsindsigt og globale
industrierfaring vil kunne bidrage væsentligt til videreudviklingen af Novozymes’ resultater og strategi.
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Den nuværende næstformand Agnete Raaschou-Nielsen, som har siddet i Novozymes’ bestyrelse siden 2011
og i den tid spillet en markant rolle i bestyrelsen gennem sin stærke og alsidige baggrund inden for
forretningsledelse, udtræder som led i bestyrelsens generationsskifte. Bestyrelsen vil gerne takke Agnete for
hendes engagement og mangeårige bidrag til bestyrelsens arbejde.
Således foreslår bestyrelsen følgende kandidater til bestyrelsesvalget for en etårig periode på den ordinære
generalforsamling den 26. februar 2020:
•
•
•
•
•
•

Jørgen Buhl Rasmussen som formand for bestyrelsen (nuværende formand)
Cees de Jong som ny næstformand for bestyrelsen
Kasim Kutay som medlem af bestyrelsen (nuværende medlem)
Kim Stratton som medlem af bestyrelsen (nuværende medlem)
Mathias Uhlén som medlem af bestyrelsen (nuværende medlem)
Sharon James som nyt medlem af bestyrelsen

Følgende medarbejderrepræsentanter blev valgt til bestyrelsen den 31. januar 2017 for en fireårig periode:
•
•
•

Lena Bech Holskov, Sikkerhedsrådgiver
Anders Hentze Knudsen, Senioroperatør
Lars Bo Køppler, Tekniker

Om Novozymes
Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger. Sammen med kunder, partnere og det globale samfund forbedrer
vi industriel produktion og bidrager til at bevare naturens ressourcer og skabe bedre levevilkår. Vi er verdens største leverandør
af enzymer og mikrobiel teknologi. Med vores bioinnovation kan vi eksempelvis muliggøre højere høstudbytter i landbruget,
tøjvask ved lavere temperaturer, energibesparelser i fremstillingsprocesser, fornybare brændstoffer og mange andre fremskridt,
som vi har brug for både i dag og i fremtiden. Vi kalder det Rethink Tomorrow. www.novozymes.com
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