Pressemeddelelse
Tommy Jensen trækker sig fra den daglige ledelse i Ropox og giver
stafetten videre…
Næstved d. 13. juni 2022
Tommy Jensen, administrerende direktør, har valgt at trække sig fra den daglige ledelse i
virksomheden pr. 1. juli 2022 og Nils Bundgaard bliver ny administrerende direktør i Ropox A/S.
Indtil 31. december 2022 fortsætter Tommy Jensen med ansvaret for økonomi, hvorefter han går
på pension. Ved årets udgang vil Poul-Erik Pedersen, teknisk direktør, samtidig overgå til en ny rolle
som teknisk konsulent i virksomheden.
Tommy Jensen udtaler: ”Det er med vemod, at jeg stopper, for det har været en fantastisk rejse i
Ropox, siden jeg blev medejer i 1997. Efter Poul-Erik og jeg valgte at sælge Ropox til AddLifekoncernen ultimo 2020, er det en naturlig udvikling, at jeg trækker mig tilbage. AddLife har fuldt ud
levet op til de forventninger, som vi havde på forhånd, og jeg glæder mig meget til at følge
virksomheden i de kommende år.”
Nils Bundgaard tiltræder som administrerende direktør den 1. juli 2022. Om valget af Nils til rollen
som administrerende direktør siger Tommy: ”Vi så Nils Bundgaard som en naturlig efterfølger til
posten. Nils’ tilgang til organisationen og hans internationale kompetencer gør, at firmaet fortsat
kan udvikle sig i den rigtige retning. Poul-Erik tilføjer: ”Vi overleverer en fantastisk medarbejderstab,
som har været og fortsat er fundamentet for Ropox’ succes.”
Nils har været salgs- og marketingdirektør i Ropox de seneste otte år. Han er derfor et kendt ansigt
blandt Ropox’ globale forhandlernet, og han har et indgående kendskab til det danske marked.
Hans stærke kompetencer, kendskab til virksomheden og lederegenskaber gjorde ham til det
naturlige valg til posten.
Om udnævnelsen siger Nils: “Jeg vil gerne sige tak til Tommy og Poul-Erik for at overlevere stafetten
og tak til AddLife for tilliden. Det er vigtigt for mig at bygge videre på det fantastiske fundament, der
er skabt omkring medarbejdere, produkter og salgskanaler. Sammen med AddLife og de
markedsmuligheder, der er for Ropox’ produkter, står vi stærkt fremadrettet. Det bliver en
spændende udfordring, som jeg ser frem til.”
For yderligere information kontakt venligst:
•
•
•

Tommy Jensen, administrerende direktør, tj@ropox.dk, +45 4032 3780
Poul-Erik Pedersen, teknisk direktør, pep@ropox.dk, +45 4030 4463
Nils Bundgaard, tiltrædende administrerende direktør, nb@ropox.dk, +45 5213 1100
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Om Ropox A/S
Ropox A/S blev grundlagt i 1962 og er i dag blandt verdens førende specialister og producenter af
hjælpemidler og møbler til mennesker med funktionsnedsættelse. Ropox har i dag 70 medarbejdere
og er repræsenteret i fire verdensdele med produkter, der er anerkendte og værdsatte for høj
kvalitet, fleksibilitet og tilgængelighed.
I 2020 blev Ropox en del af AddLife, der er en børsnoteret svensk koncern og en af de førende
aktører inden for life science. Det har givet Ropox et endnu større og stærkere netværk af partnere,
der har specialiseret sig i at udvikle produkter og services til både den private og offentlige del af
sundhedssektoren.

