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Bestyrelsesmedlem Lillie Li Valeur har meddelt selskabet, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen med virkning fra 1. maj 
2022.  
 
Beslutningen kommer oven på meddelelsen tidligere på dagen om, at Lillie Li Valeur pr. 1. maj 2022 er udnævnt til 
landedirektør for Arla Foods’ tyske marked, hvilket potentielt kan føre til en interessekonflikt.  
 
Dominique Reiniche, bestyrelsesformand i Chr. Hansen Holding A/S, udtaler: “Jeg respekterer og støtter Lillies beslutning 
om at udtræde af bestyrelsen og vil gerne benytte lejligheden til at takke hende for det store bidrag, hun har ydet til 
bestyrelsens arbejde, siden hun indtrådte i november 2020. Jeg ønsker hende tillykke med hendes nye stilling.”  
 
Efter ændringen består bestyrelsen af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer og fire medarbejdervalgte medlemmer.  
 
 
For yderligere information kontakt: 
Anders Mohr Christensen, Vice President Group Strategy & Investor Relations, tlf.: 2515 2364 
Annika Stern, Senior Investor Relations Manager, tlf.: 2399 2382 
Sanne Seyer-Hansen, Head of Media Relations, tlf.: 6038 6207 
 
 
 
Om Chr. Hansen 
Chr. Hansen er en global differentieret bioscience-virksomhed, der udvikler løsninger inden for naturlige ingredienser til 
fødevare-, ernærings-, medicinal- og landbrugsindustrierne. Med afsæt i Chr. Hansens unikke position bidrager vi til 
positive forandringer med vores mikrobielle løsninger. Vi har i mere end 145 år arbejdet for et bæredygtigt landbrug, bedre 
fødevarer og en sundere livsstil for flere mennesker verden over. Vores mikrobielle og fermenteringsteknologiske 
platforme, herunder vores brede og relevante samling af omkring 40.000 mikrobielle stammer, har et banebrydende 
potentiale. Vi imødekommer kundernes behov og globale tendenser og fortsætter med at udnytte mulighederne i gode 
bakterier i kampen mod globale udfordringer som madspild, global sundhed samt overforbrug af antibiotika og pesticider. 
Som verdens mest bæredygtige producent af fødevareingredienser gør vi hver dag en forskel for over 1 milliard mennesker. 
Drevet af vores mangeårige fokus på innovation og ønske om at bane vejen for ny videnskab er vores formål – To grow a 
better world. Naturally. – kernen i alle vores aktiviteter. 
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