
 

 

Kandidater til bestyrelsen 
Kandidater, som foreslås genvalgt: 
 

Preben Kønig (1950) 

Medlem af bestyrelsen i ChemoMetec A/S siden oktober 2000, formand for bestyrelsen siden 2013. 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Preben Kønig på grund af hans særlige ekspertise inden for 

erhvervsjuridiske forhold og generel selskabsledelse. 

 

Stilling 

Advokat (H), Kønig Advokater I/S. 

Direktør i Kønig Advokataktieselskab, PK 1 ApS og PK 2 Holding Advokatanpartsselskab og ApS af 14. 

juli 1984. 

 

Bestyrelsesposter 

Formand for bestyrelsen for AP Holding ApS, Co-Ros Fond, Invest 1998 A/S, J. Pihl & Co. Holding A/S, 

Kønig Advokataktieselskab, Kalvøvej 3 ApS, Nordenergie A/S, Ring Master A/S, Scancontact A/S, Select 

Sport A/S, Select Sport Invest A/S, Tandlæge Peter Eriksen ApS, VBT A/S og Vendsyssel Seafood A/S. 

Medlem af bestyrelsen for Dansk Europæisk Holding A/S, Hilmar Glæsels Fond, Precision Technic 

Defence A/S og Wall Holding A/S. 

 

Preben Kønig indstilles til valg som ikke-afhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i 

Anbefalingerne for god Selskabsledelse, da han er partner i det advokatfirma, der yder juridisk 

rådgivning til selskabet, og ligeledes har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. 

 

 

Martin Glensbjerg (1959) 

Bestyrelsesmedlem i ChemoMetec A/S siden oktober 2013, næstformand siden 2014. Desuden 

medlem af bestyrelsen i perioden 2001-2010. 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Glensbjerg på grund af hans særlige ekspertise inden for 

produktudvikling og projektledelse samt produktion og forretningsudvikling. 

 

Stilling 

COO i ChemoMetec A/S og medstifter af ChemoMetec A/S. 

Direktør i ChemoMetec Holding A/S og HMG Technology ApS. 

 

Bestyrelsesposter 

Bestyrelsesmedlem i ChemoMetec Holding A/S. 



 

 

Martin Glensbjerg indstilles til valg som ikke-afhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i 

Anbefalingerne for god Selskabsledelse, da han er ansat i selskabet som COO. 

 

 

Peter Reich (1962) 

 

Medlem af bestyrelsen for ChemoMetec A/S siden oktober 2014.  

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Reich på grund af hans særlige ekspertise inden for strategi og 

forretningsudvikling, generel selskabsledelse, specifikt salg og marketing. 

 

Stilling 

Direktør og medejer af teleskabet ipvision a/s samt direktør i Voicelink ApS, Jore ApS, Soft Invest 

Holding ApS, Bulltrading ApS, IPV Holding ApS og Soft Holding ApS. 

 

Bestyrelsesposter 

Medlem af bestyrelsen for Leto Leasing P/S og BPM Micro ApS. 

 

Peter Reich indstilles til valg som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i 

Anbefalingerne for god Selskabsledelse. 

 

 

Kandidat, der foreslås valgt som nyt medlem af bestyrelsen: 
 

Kristine Færch (1976) 

 

Stilling 

Leder af den kliniske forskning inden for forebyggelse af diabetes på Steno Diabetes Center 

Copenhagen og professor på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet.  

 

Uddannelse 

Kristine Færch er uddannet Cand. Scient. (Human Ernæring) fra Københavns Universitet, har en Ph.d. 

fra Novo Nordisk/Steno Diabetes Center og er ved at færdiggøre en executive MBA på AVT Business 

School.   

 

Omdrejningspunktet i Kristine Færchs karriere har været forskning i diabetes, og i de seneste 16 år har 

hun været ansat på Steno Diabetes Center Copenhagen. Her har Kristine Færch haft flere stillinger, 

først i en årrække som forsker, og i dag har hun ansvaret for den kliniske forskning inden for 

forebyggelse af diabetes. Kristine Færch har gennem årene udgivet en lang række videnskabelige 

artikler, deltaget i internationale fora og ekspertgrupper, og hun har undervist og holdt faglige indlæg 



 

i både Danmark og udlandet. Desuden har Kristine Færch en række tillidsposter i både fagligt regi og 

på Steno Diabetes Center Copenhagen. 

 

Kristine Færchs mangeårige erfaring inden for forskning og udvikling samt hendes brede biologiske 

ekspertise vil være et vigtigt bidrag til arbejdet i ChemoMetecs bestyrelse og ligeledes et supplement 

til de øvrige kompetencer i bestyrelsen. Kristine har via sin baggrund et indgående kendskab til 

arbejdet og udfordringerne i den kundegruppe, som ChemoMetec især henvender sig til, og vil derfor 

kunne bidrage til den fortsatte udvikling af ChemoMetecs produkter, relationerne til kunderne og 

positioneringen af virksomheden generelt.  

 

Kristine Færch indstilles til valg som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i 

Anbefalingerne for god Selskabsledelse. 

 

 

 


