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Carsten Lyngsø Thomsen fratræder som CEO i Toms Gruppen A/S 

Efter 6 år som topchef i Toms Gruppen fratræder Carsten Lyngsø Thomsen sin stilling som CEO i løbet af 
juni måned. Toms har gennem de senere år været gennem en større forandringsrejse med en 
effektivisering og modernisering af hele supply chain netværket, herunder lukning af fabrikken i Bremen og 
etablering af en ny fabrik i Polen, der vil bidrage til at øge Toms’ konkurrencekraft. 

Forandringsrejsen fortsætter nu med et stærkere fokus på de kommercielle aktiviteter for at skabe lønsom 
vækst, og bestyrelsen har i den sammenhæng besluttet, at der er behov for en anden profil til at lede Toms 
gennem den næste fase. 

Søgningen efter en ny CEO er påbegyndt. Lars Henrik Vejrup Hansen, CFO og medlem af direktionen, 
konstitueres midlertidigt som CEO i Toms Gruppen, indtil en ny CEO kan tiltræde. 

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Carsten for hans mangeårige engagement i Toms Gruppen og 
hans bidrag til at skabe forandringer med henblik på at forbedre Toms’ konkurrencekraft”, siger Henrik 
Brandt, bestyrelsesformand i Toms Gruppen. 

For yderligere information kontakt venligst: 

Henrik Brandt 
Bestyrelsesformand, Toms Gruppen A/S 
Telefon: 44 89 10 70 

 

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. 

 


