
 

 

 

Kandidater til bestyrelsen i ChemoMetec A/S 

 

 

 

Kandidater, som foreslås genvalgt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. oktober 2021: 

 

 

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 produktud-

vikling 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 og Sani Membranes ApS. 

 

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

gerne 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 forret-

ningsudvikling, 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. 

 

 

Kristine Færch (1976) 

 

Medlem af bestyrelsen for ChemoMetec A/S siden oktober 2020.  

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kristine Færch på grund af hendes særlige ekspertise inden for forskning og 

udvikling samt hendes brede biologiske ekspertise og et indgående kendskab til arbejdet og udfordringerne i 

den kundegruppe, som ChemoMetec især henvender sig til.  

 



 

 

Stilling 

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

professor på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet.  

 

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

for god Selskabsledelse. 

 

 

 

Kandidater, der foreslås valgt som nye medlemmer af bestyrelsen: 

 

 

Niels Thestrup (1962) 

 

Stilling 

Advokat (H), Kønig Advokater I/S. 

Direktør i Thestrup Holding Advokatanpartsselskab, Thestrup Advokatanpartsselskab, N. Thestrup Holding 

ApS og Thestrup Ejendomme ApS. 

 

Uddannelse 

Cand.jur. fra Københavns Universitet, Master of Arts (MA) International Økonomi og Internationale Relationer 

fra Johns Hopkins University, Washington D.C., og HD i finansiering fra Handelshøjskolen i København. 

 

Bestyrelsesposter 

Formand for bestyrelsen for Nova5 Arkitekter A/S, Løvbjerggård A/S, Nivå Golf Center A/S, KG Holding, Sølle-

rød ApS og A/S Erik Thestrup.  

Medlem af bestyrelsen for Pnn Medical A/S, Pnn Medical US A/S, Pnn Memocore ApS, MedTech Invest A/S, 

Ejendomsselskabet Dr. Tværgade 5 A/S, Brancor Futures A/S, Brancor Securities A/S og Sani Membranes ApS. 

 

Niels Thestrup har siden 2006 været partner i Kønig Advokater I/S og har et mangeårigt kendskab til Chemo-

Metec, som han har rådgivet om blandt andet børs- og selskabsretlige forhold. Hans uddannelse og erhvervs-

mæssige erfaring omfatter såvel erhvervsjuridiske forhold som økonomi og internationale relationer. Forud 

for sin indtræden i Kønig Advokater arbejdede Niels Thestrup i en årrække som direktionsmedlem, herunder 

som CFO, i flere internationale virksomheder.  

 

Niels Thestrups brede indsigt i både nationale og internationale erhvervsforhold vil være et værdifuldt bidrag 

til ChemoMetecs bestyrelse og et supplement til de øvrige kompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer 

således, at Niels Thestrup vil kunne bidrage til den fortsatte udvikling af ChemoMetec.   

 

Niels Thestrup indstilles til valg som ikke-afhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbe-falin-

gerne for god Selskabsledelse, da han er partner i det advokatfirma, der yder juridisk rådgivning til selskabet. 

 

 

Betina Hagerup (1961) 

 

Stilling 

Medlem af direktionen og direktør for markeder i Dansk Erhverv. 

 

Uddannelse 

Cand.merc. med speciale i international økonomi og virksomheders internationalisering. 

  



 

 

Betina Hagerup har siden 2019 været medlem af direktionen i Dansk Erhverv, hvor hun har ansvaret for at 

lede indsatsen inden for Dansk Erhvervs markedsområder, herunder relationerne til medlems- og branche-

foreninger, politikudvikling og operationaliseringen af Danske Erhvervs strategi. I perioden fra 2017 til 2019 

var Betina Hagerup executive vice president i KMD og ansvarlig for forretnings- og teknologiudvikling. Inden 

da var hun fra 2012 til 2017 direktør for Erhvervsstyrelsen, hvor hun blandt andet stod i spidsen for erhvervs-

udvikling, forretningsudvikling, tilsyn og digitalisering. Før jobbet i Erhvervsstyrelsen havde Betina Hagerup 

flere ledende stillinger inden for Erhvervsministeriets ressort og var forinden afdelingschef i det tidligere CSC 

og director i det tidligere Carl Bro International. 

 

Betina Hagerups brede indsigt i både nationale og internationale erhvervsforhold, strategi- og forretningsud-

vikling, digitalisering og ledelse vil være et værdifuldt bidrag til ChemoMetecs bestyrelse og ligeledes et sup-

plement til de øvrige kompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer således, at Betina Hagerup vil kunne 

bidrage til den fortsatte udvikling af ChemoMetec.   

 

Bestyrelsesposter: 

Medlem af bestyrelsen for Center for Cyberkompetencer, ATTA-fonden og Altinget/Mandag morgen. 

 

Betina Hagerup indstilles til valg som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne 

for god Selskabsledelse. 


