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Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i 
krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen 
omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg 
Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och 
Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom 
antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i 
cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. 
www.trelleborg.com  
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Valberedningen i Trelleborg AB föreslår Anne Mette Olesen som 
ny styrelseledamot  
 
Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat att föreslå årsstämman 2015 att välja Anne Mette 
Olesen som ny ledamot i bolaget.  
 
Valberedningen har också beslutat att föreslå omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Jan 
Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och 
Heléne Vibbleus. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig. 
 
Valberedningen har aktivt sökt en ledamot som kan komplettera styrelsen och som har erfarenhet 
av och kunskap om internationella verksamheter i kombination med globalt CR-arbete. 
Valberedningen har också sökt någon som kan stärka styrelsen med erfarenhet från såväl 
hälsosektorn som livsmedelsindustrin. Denna bakgrund har Anne Mette Olesen. Valberedningen 
anser att hon är en mycket lämplig person för styrelsen i Trelleborg AB.  
 
Anne Mette Olesen är sedan 2010 verksam inom AAK AB och är idag dess affärsutvecklings- och 
marknadsdirektör. Hon har innehaft olika positioner inom Coloplast A/S och Chr. Hansen A/S samt 
Danisco Ing. A/S. Anne Mette Olesen är styrelseledamot i Acoplastic och i det processindustriella 
organet inom Dansk Industri.  
 
Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2015 klockan 17.00.  
 
 
 


