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Pressemeddelelse 

                  15. januar 2021 

Annette Zeipel tiltræder som ny CEO for Toms Gruppen A/S 

Bestyrelsen for Toms Gruppen A/S har udnævnt Annette Zeipel som ny CEO pr. 1. februar 2021.  

Annette Zeipel bringer en betydelig ledelses- og brancheerfaring med sig fra Mars og Wrigley og har desuden en stor 
indsigt og erfaring fra konfekturemarkedet i Norden. Annette Zeipel har siden 2001 været ansat i Mars/Wrigley i 
forskellige kommercielle roller, senest som General Manager for Mars Multisales Northern Europe inklusive Irland. 
Hun har siden 2008 med bopæl i Sverige haft ansvaret for Wrigleys nordiske forretning og senere ledet den nordiske 
integrationen af Wrigley ind i Mars’ organisation. Annette Zeipel har før 2008, med bopæl i Tyskland, haft forskellige 
regionale og globale kategori- og kommercielle ledelsesroller. Annette Zeipel bor med sin familie i Skåne og vil 
fremover, som i dag for Mars, pendle mellem sin bopæl i Skåne og København. 

Henrik Brandt, bestyrelsesformand i Toms Gruppen A/S, siger: ”Jeg glæder mig til at byde Annette velkommen til 
Toms Gruppen A/S og dens mange dygtige medarbejdere. Toms har gennem de sidste år været gennem en større 
forandringsrejse med effektivisering og modernisering af supply chain netværket og fortsætter forandringsrejsen 
med et stærkere fokus på de kommercielle aktiviteter. Annette Zeipel har med sine mange år med hurtigt 
omsættelige forbrugsvarer, herunder konfekture, en betydelig ledelseserfaring med at drive og skabe stærke 
kommercielle forandringer og resultater med udgangspunkt i stærke markedspositioner og ikoniske brands som hos 
Toms. Hun har også vist sine evner til at bygge stærke kompetencer og organisationer omkring sig, herunder også 
vist en god forståelse for effektivt at operere i et skandinavisk forretningsmiljø.”     

Henrik Brandt tilføjer: ”Jeg vil samtidig gerne takke Lars Henrik Vejrup Hansen, Group CFO, for med god, sikker hånd 
at have påtaget sig rollen som interim CEO og som nu, om kort tid, kan give stafetten videre til Annette Zeipel.” 

”Jeg kender naturligvis Toms, og har fulgt virksomheden som branchekollega og konkurrent gennem årene. Jeg 
glæder mig virkelig til at sætte mig i spidsen for en ikonisk virksomhed som Toms med stærke markedspositioner, 
unikke brands og produkter af høj kvalitet – og stadigvæk med et betydeligt markedspotentiale for yderligere 
styrkelse og vækst. Jeg glæder mig til at møde og samarbejde med ledelsesteamet og de mange passionerede 
medarbejdere i Toms,” siger Annette Zeipel. 
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Om Toms: 

Toms Gruppen blev grundlagt i 1924, og er Danmarks største producent af slik og chokolade. Virksomheden beskæftiger ca. 1000 
medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Ballerup. Toms har produktion i Ballerup og Hvidovre samt Nowa Sól og Leszno i Polen. Toms er en 
international virksomhed, og afsætter sine produkter i hele verden. Blandt de mest ikoniske produkter under Toms brandet er Toms 
Guldbarre, Toms Guldkarameller, Toms Kæmpe Skildpadde, Ga-Jol og Yankie Bar. Under Anthon Berg brandet findes en bred vifte af 
produkter, blandt andet Anthon Berg marcipanbrød og de likørfyldte chokoladeflasker, og endelig producerer og markedsfører Toms Gruppen 
de ikoniske tyske mærker Hachez og Feodora. 


