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Pressemeddelelse 
 

Topsil Semiconductor Materials A/S byder to nye ansigter i ledergruppen  
velkommen  

Som ny CFO i Topsil er dags dato ansat Jens Faarup. Som ny CEO i  
datterselskabet Cemat er per 1. juli 2011 ansat Abdelmottaleb Doulan. 

- Vi er utroligt glade for med ansættelserne at tilføre det samlede lederhold to nye  
profiler, der vil medvirke til at styrke Topsil, siger administrerende direktør i Topsil, 
Keld Lindegaard Andersen.  

- Med de store opgaver vi står overfor, ekspansionsplaner, ny fabrik og den fortsatte 
sammenlægning af vores to produktionsenheder, er det kritisk at vi kan stille med det 
stærkeste hold. Vi har været meget bevidst om, hvad vi er gået efter, og er godt  
tilfreds at være nået til enighed med to så solide kandidater. 

Ny CFO per 20. juni 2011 
Jens Faarup, ny CFO i Topsil fra dags dato, har bred CFO erfaring fra en række større 
danske og internationale virksomheder. I sit nye job får han ansvar for den samlede 
økonomifunktion for Topsil og datterselskabet Cemat.  

Jens er cand.merc. (international virksomhedsøkonomi og strategisk planlægning) fra  
Copenhagen Business School 1988. Han startede sin karriere som produktudviklings-
chef og senere salgschef i Topdanmark og har siden blandt andet været  
koncernfinanschef i Interdan A/S, Økonomidirektør i Telenor/Sonofon, Projektdirektør i 
Det Berlingske Officin og senest Viceadministrerende direktør (CFO, EVP) på De Gule 
Sider.  

Ny CEO i Cemat per 1. juli 2011 
Abdelmottaleb Doulan, ny CEO i Cemat fra 1. juli 2011, kommer fra en række større 
virksomheder inden for automotive sektoren internationalt og i Polen. I sit nye job får 
han ansvar for fortsat udvikling og strømlining af Cemat. 

Doulan har en kandidatgrad med speciale inden for energiudnyttelse fra Silician  
University of Technology (PL) 1997. Han har siden haft forskellige produktionstekniske 
lederstillinger i virksomheder som Peugeut, Delphi Automotive Systems og Cooper 
Rubber and Tire Automotive. Han er hentet til Cemat fra en stilling som Production 
Manager i Valeo Lighting i Polen. 
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