Förändringar i ledningen och styrelsen
Pressmeddelande 5 mars 2021
CDON:s VD Kristoffer Väliharju frånträder temporärt sin tjänst som VD på grund av
sjukdom.
Marcus Lindqvist, som har varit ordförande i styrelsen sedan 2016 och koncernchef i CDON:s
tidigare ägarbolag Qliro Group, har utsetts till tillförordnad VD. I samband med detta lämnar
Marcus Lindqvist sin plats i styrelsen.
Styrelseledamoten Josephine Salenstedt som är partner i huvudägaren Rite Ventures har
utsetts till ny ordförande i styrelsen fram till nästa bolagsstämma.
Kristoffer Väliharju har under en tid upplevt problem med oregelbunden hjärtrytm vilket
påverkat Kristoffers fysiska förmåga. För att komma till rätta med problemen har Kristoffer
genomfört ett planerat ingrepp och behöver nu en period av vila. Han förväntas återgå i sin
tjänst som VD för CDON inom 6 månader.
–

Kristoffer Väliharju och Marcus Lindqvist har tillsammans drivit CDON:s etablering
som Nordens ledande marknadsplats online samt bolagets framgångsrika
börsnotering och känner bolaget och ledningen mycket väl. Det är därför positivt att
Marcus kan agera som tillförordnad VD under denna period, säger Josephine
Salenstedt tillträdande styrelseordförande i CDON.

Denna information är sådan information som CDON AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 09:00 CET.
För ytterligare information kontakta:
Niclas Szieger
CFO
E-post: ir@cdon.com
Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Om CDON
CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats. Under 2020 hade vi över
120 miljoner besök och 2,3 miljoner aktiva kunder. Kunderna kan välja att handla och
jämföra priser på miljontals produkter vilket är det överlägset bredaste sortimentet bland
nordiska e-handlare. Över 1 500 handlare erbjuder sitt sortiment på CDON:s plattform för
att öka sin försäljning. Detta ger CDON ett brett sortiment som omfattar miljontals
produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker,
hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och
datorprodukter. CDON är listat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet
CDON.

