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BESTYRELSESCV 
MIT BIDRAG I BESTYRELSEN; Jeg kan identificere og kvalificere problemstillinger ved at 
kombinere mine analytiske kompetencer med en kreativ tankegang. Jeg er god til at sætte min 
ambition, træffe beslutninger og føre dem ud i livet. Har hands-on erfaring med operationel 
ledelse, gode strategiske evner og er dedikeret. 

 

Min erfaring med bestyrelsesarbejde kan henføres til mine år som chefjurist i Bestseller 
koncernen, hvor jeg: 

• Har forestået udarbejdelse af materiale og indlæg til det store antal selskaber i koncernen 
• Var registreret direktør og bestyrelsesmedlem i Bestseller Legal A/S 
• Har udarbejdet og gennemgået årsberetning på et større antal selskaber i.f.m. 

årsberetningen 
• Indrapporterede om større og væsentlige juridiske risici til direktion og bestyrelser 
• Gennemgik materiale til bestyrelsesarbejde og generalforsamlinger i store (og små) 

indenlandske og udenlandske virksomheder inkl. børsnoterede selskaber, hvor ejerfamilien 
besad poster/aktier 

• Var fast medlem af Bestseller koncernens IT Security Council og Risk Council gennem 7 år. 
 

SEKTOR SPECIFIKKE KOMPETENCER: LIVSSTILSBRANCHEN * E-COMMERCE * 
INTERNATIONAL HANDEL * KINA – IPR i Kina 

 

• Bred erfaring fra mere end 10 års arbejde på højeste administrativt niveau i Bestseller  

• Stor sektorspecifik viden fra livsstilsbranchen, (Bestseller, ASOS, ZALANDO, 

HERMES, Miinto, Bianco, Stylepit, Toast, Normal, &Tradition, M&M direct, 

Ambiente.com, BS Studio, Toast, Julie Sandlau, Normal m.fl.) 

• Erfaring fra ONLINE handel (Mathem, nemlig.com, Whiteaway, Klarna m.fl.),  

• Erfaring fra Sport og Entertainment; (model- og samarbejdsaftaler med store 

bureauer/modeller/designere, Sponsoraftaler, musikaftaler, FORMEL 1- kontrakter og F1-

sponsoraftaler, aftaler om OL-sponsorater) 

• Arbejdet med rettighedsbeskyttelse i Kina gennem mere end 18 år 

•  Identificering af compliance behov og risikostyring 

• Stor erfaring fra Legal strategiarbejde 

• Specialistviden g massiv erfaring indenfor immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, 

designret, licensaftaler, IP-strategier. 



MALENE	GULSTAD	HESLOP	
Sølvmågevej	35,	Studstrup	DK-8541								
tlf:	60935399	heslop@live.dk	·	https://dk.linkedin.com/in/maleneheslop		

  
RELEVANT BESTYRELSESERFARING 

2012-2019	
GENERAL	COUNSEL/HEAD	OF	LEGAL,	BESTSELLER	
Som	General	Counsel	i	en	stor	koncern	har	jeg		medvirket	til	bestyrelsearbejdet,	både	koncerninternt	i	
interne	selskaber,	hvor	jeg	var	ansvarlig	for	corporate	governance,	men	også	i	relation	til	
bestyrelsesarbejde	i	porteføljeselskaber	og	selkaber,	hvor	ejerfamilien	var	repræsenteret.	Har	desuden	
forestået	den	årlige	ledelsesberetning	på	flere	koncerninterne	generalforsamlinger	og	været	fast	medlem	
afkoncernens:	
	
• IT	SECURITY	COUNCIL	
• RISK	COUNCIL	

2017-2019	
BESTYRELSESMEDLEM,	BESTSELLER	LEGAL	A/S	
Adm.	Direktør	og	bestyrelsesmedlem	

UDDANNELSE 

2017	
GENERAL	COUNSEL	UDDANNELSE,	BECH	BRUUN	
2015	
BESTYRELSESUDDANNELSE,	BECH	BRUUN	
2005	
EIPR	MASTER	PROGRAMME,	STOCKHOLMS	UNIVERSITET	

2001/2002	
CAND.	JUR.	,	AAU	AARHUS	UNIVERSITET	

KVALIFIKATIONER 

• Forretningsforståelse	og	kommunikation	
• Ledelsessparring	-	Support	til	ejerleder	og	

ejerfamilie	
• Strategiarbejde			
• Stort	kendskab	til	hvad,	der	virker	i	forretningen	

(løsningsmodeller,	kommunikation	mv.)	

• 8	års	erfaring	med	ledelse	af	specialister	
• Rekruttering	og	sammensætning	af	high-

performance	teams	
• 	Legal	compliance	og	erhvervsrelateret	jura	
• Tværfaglig	projektdeltagelse	

ERFARING 

Fashion	-	Lifestyle	–designvirksomheder	–	handelsvirksomheder	-	retail	–	e-commerce	-SMV/Start-ups	–	
Formel	1	-		M&A	–	IPR	–	Markedsføringsret	-compliance	–	presse-og	krisehåndtering		

MEDLEMSSKABER	

Medlem	af	ECTA,	(European	Trade	Mark	Association)	og		

pr.	juli	2020	optaget	i	netværket	BESTYRELSESKVINDER	

 


