
 

 

 
PRESSMEDDELANDE 

Malmö, 10 Maj 2021 

 

Kristoffer Väliharju slutar som 
VD för CDON  
CDONs VD Kristoffer Väliharju har meddelat styrelsen sin uppsägning som VD. 
Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en övergångsperiod. 

Kristoffer Väliharju började på CDON i juni 2017 som operativ chef. Han utsågs till 
VD i september 2018. Som VD ansvarade Kristoffer Väliharju för CDONs 
transformation från ett vertikalt e-handelsbolag med eget lager till Nordens ledande 
marknadsplats.     

– Kristoffer har framgångsrikt lett transformationen av CDON till Nordens ledande 
digitala marknadsplats och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med detta. Jag vill 
tacka Kristoffer för hans arbete i bolaget och önskar honom lycka till i hans framtida 
engagemang, säger Josephine Salenstedt, styrelseordförande i CDON.    

– Mitt uppdrag att vända CDON till lönsamhet och transformera verksamheten från 
ett traditionellt e-handelsbolag till en marknadsplats samt ta bolaget till börsen har nu 
genomförts. CDON har goda förutsättningar att ta sig till nästa nivå och har en 
spännande resa framför sig, säger Kristoffer Väliharju, VD för CDON. 

Arbetet med att utse en efterträdare till Kristoffer Väliharju har påbörjats.  

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 10 maj 2021 kl. 14:00 
CEST. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Eric Thysell 
Investor Relations Manager 
E-post: eric.thysell@cdon.com 

Certified Adviser 
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. 
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399 
E-post: info@fnca.se 
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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. 

 

 

 


