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der så meget naturlighed og økologi som 
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International erfaring til Ecooking og House of Cosmetics:
Nyt CEO-CFO-team

Pressemeddelelse, Bjert 17. januar 2022:  Som led i visionen om at blive det største danske 
skønhedsbrand internationalt hentes internationale profiler nu ind til posterne som CEO og CFO. 
Henrik Aaen Kastberg tiltræder som CEO for Ecooking og House of Cosmetics, mens Henning 
Andersen Bröchner bliver ny CFO. 

Henrik Aaen kommer til den koldingensiske virksomhed med mere end 28 års erfaring inden 
for international ekspansion af FMCG og dyb kundskab i distribution og ledelse. Henning 
Andersen Bröchner tiltræder officielt som CFO efter en periode som interim CFO for Ecooking 
og House of Cosmetics. Siden 1997 har han bestredet adskillige CFO-poster i både danske og 
internationale virksomheder, samt bestyrelsesposter. 

Om udnævnelserne siger Tina Søgaard, stifter og udviklingsdirektør i Ecooking og House of 
Cosmetics samt bestyrelsesmedlem:

”Siden jeg for knap et år siden traf beslutningen om at folde min internationale drøm ud for 
Ecooking, har vi arbejdet hen imod at finde det hold, der kan løfte vores virksomheder endnu 
længere ud i verden med den internationale erfaring, det kræver. Derfor er jeg meget glad for, 
at både Henrik Aaen og Henning Andersen Bröchner går ind ad døren hos Ecooking og House 
of Cosmetics efter lang tids søgen på de rette profiler.” 

Hun fortsætter: 

”Det er ingen hemmelighed, at det ikke blot kræver den rette erfaring, men vi i den grad også 
har søgt efter de menneskelige egenskaber, der passer til den særlige kultur, vi har skabt siden 
starten i 2015. At have fundet så stærkt et par, i tilføjelse til det øvrige ledelsesteam, vil bringe 
visionen helt inden for rækkevidde. De bibringer begge både stærk international erfaring og 
dybe menneskelige kvaliteter, som vil videreudvikle og beskytte det, der gør Ecooking så unikt.” 

Fra venstre: Henning Andersen Bröchner, Tina Søgaard, Henrik Aaen Kastberg.
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International vision 
Ecooking har i dag en meget stærk position på det danske marked, mens en femtedel af 
Ecookings omsætning kommer fra salg i udlandet. Det sidste år har onlinesalg været et 
fokusområde, og virksomhedens globale onlinesalg blev tredoblet i 2021. Tiden er nu kommet til at 
fokusere yderligere på et internationalt gennembrud, og det er den opgave, de nu tager fat på. 

”Først og fremmest ser jeg utrolig meget frem til at være en del af de kommende kapitler af 
Ecooking og House of Cosmetics historiske rejse ud i resten af verden. Jeg har stor respekt 
for det fundament, Tina har skabt, og vi har et fantastisk udgangspunkt med prisvindende 
produkter, forbrugerne ved virker, et stærkt og tydeligt koncept med en unik DNA - og ikke 
mindst et team med en masse erfaring og kompetencer. Personligt tror jeg meget på, at danske 
iværksættervirksomheder har potentiale til for alvor at opnå international succes, Ecooking ikke 
mindst”, udtaler Henrik Aaen 

Han uddyber, at Ecookings langvarige integrerede indsats med bæredygtighed havde stor 
betydning for hans tilslutning til den fortsatte rejse og ikke mindst visionen om at skabe produkter, 
der virker og dernæst indeholder så mange naturlige og økologiske ingredienser som muligt – til 
priser, hvor de fleste forbrugere kan være med. 

Henning Andersen Bröchner trådte til i oktober, som interim CFO, for at styrke det finansielle team 
i forbindelse med partnerskabet med britiske Bluegem: 

”Tina Søgaard har skabt en virksomhed med stor dansk succes og et ganske stort internationalt 
potentiale, som Henrik Aaen og jeg nu er sat i spidsen for at forløse sammen med resten af 
virksomhedens dygtige medarbejdere. Fra dag ét oplevede jeg et utrolig dedikeret og positivt 
entreprenørskab i Ecooking, som på mange måder er unikt. Det giver sig til udtryk i et autentisk 
brand og produkter, som forbrugerne oprigtigt føler sig forbundet med - og det er blandt andet 
den forbindelse til forbrugerne, der skal skabe stærkere etablering i nye og eksisterende markeder. 
Min faglige værktøjskasse skal sættes i spil med dyb respekt for kulturen i Ecooking og House of 
Cosmetics og i tæt samarbejde med Bluegem, der som bekendt har et dybt branchekendskab og 
kompetencer, der uden tvivl vil komme os til gavn i takt med vores internationalisering.”

Henrik Aaen Kastberg har blandt andet været 22 år i H&M i forskellige roller, herunder 
administrerende direktør for H&M i Danmark, samt ansvarlig for opbygning og udvikling af de 
østeuropæiske markeder og endvidere international ekspansion af de H&M-ejede kæder Monki 
og Weekday. De seneste to år har Henrik Aaen fungeret som rådgiver for adskillige virksomheder 
inden for fashion tech og i outdoor-branchen, efter 5 år som CEO for Noa Noa.

Henning Andersen Bröchner har mere end 25 års international finansiel erfaring fra blandt andet 
KOMPAN, TOP-TOY, Løgismose Meyers og IC Group. Han har derigennem opnået dyb indsigt i 
skifte af ejerstrukturer, gennemførelse af børsnoteringer, afnoteringer og M&A. Udover sin CFO-
post arbejder han desuden som professionelt bestyrelsesmedlem og investor.

**
Henrik Egebæk, der siden 2018 har været CEO for Ecooking og House of Cosmetics, 
bliver CEO for Tina Søgaards to egne virksomheder: Lille Kanin ApS, der er certificerede 
børnehudplejeprodukter fremstillet af naturlige råvarer, samt Barberianscph® der er et eksklusivt 
danskproduceret sortiment af autentiske kvalitetsprodukter til mænd. 
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