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Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter 
Pressmeddelande, Malmö, 8 april 2014 
 

Inför CDON Group AB:s (publ) årsstämma som kommer att hållas den 13 maj 2014 föreslår 

valberedningen – som består av  Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika 

Andersson utsedd av Swedbank Robur fonder och Frank Larsson utsedd av Handelsbanken 

Fonder AB – omval av Lars-Johan Jarnheimer, Mia Brunell Livfors, Patrick Andersen, 

Mengmeng Du, David Kelly och Lars Nilsson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår 

även val av Lorenzo Grabau och Daniel Mytnik som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår 

valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande i styrelsen. Jonas Kjellberg 

har avböjt omval. 

 

CDON Groups styrelse kommer därefter att bestå av åtta styrelseledamöter, jämfört med den 
nuvarande styrelsens sju ledamöter. 
 
Lorenzo Grabau har varit styrelseledamot i Investment AB Kinnevik (publ), Millicom 
International Cellular S.A. och Zalando AG, samt styrelseledamot delande ordförandeskapet i 
CTC Media, sedan 2013. Han har varit styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB och 
SoftKinetic BV sedan 2011. Lorenzo var partner och managing director på Goldman Sachs 
International i London fram till 2011. Han började arbeta på Goldman Sachs Investment 
Banking-division 1994 och hade under sina 17 år på bolaget innehaft ett antal ledande 
befattningar inom konsument- och handels-, samt media- och onlineområden, samt inom 
verksamheten Financial Sponsors. Lorenzo började sin karriär inom investment banking då han 
1990 tog anställning på Merrill Lynch, där han arbetade i fem år på London- och New York-
avdelningarna för företagsförvärv och samgåenden. Lorenzo har en examen från Università 
degli Studi di Roma, La Sapienza i Italien. 
 
Daniel Mytnik var partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under sina 7 år 
på Palamon genomförde Daniel Mytnik ett antal investeringar, främst inom serviceorienterade 
tillväxtbolag i Norden och Storbritannien. Innan han började Palamon Capital Partners, 
arbetade Daniel Mytnik i fyra år som managing director för investeringsbanken Altium Capital i 
London, och i fem år för Morgan Stanley i London på avdelningarna för private equity och 
investment banking. Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i 
Economics från Oxford University. 
 
Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade: ”Valberedningen är stolta över 
att ha lyckats locka Daniel Mytnik och Lorenzo Grabau. Båda de föreslagna styrelseledamöterna 
kommer att tillföra kunskap samt en internationell syn och nätverk till styrelsen. Daniel Mytniks 
bakgrund från private equity-investeringar i e-handel och digitala marknadsplatser kommer att 
ytterligare stärka styrelsens förmåga att upptäcka trender och förbättra verksamhetens 
prestation genom benchmarking, utvärdering, och genomdrivande av best practice. Lorenzo 
Grabau tillför en kompletterande finansiell och strategisk kompetens från med CDON Group 
jämförbara bolag som är verksamma inom e-handel, marknadsplatser och den digitala 
marknaden. Jag skulle också vilja tacka Jonas Kjellberg för hans bidrag till CDON Groups 
styrelsearbete, och hans stöd till ledningen i dess genomförande av bolagets strategi.” 
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För ytterligare information, besök cdongroup.com eller kontakta: 

Cristina Stenbeck, Valberedningens ordförande 

Tel:  +46 (0) 8 562 000 00 

 

Fredrik Bengtsson, Kommunikationschef   

Tfn:  +46 (0) 700 80 75 04 

E-post:   press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com 
 

 

 nf rma i nen i de  a  ressmeddelande  r sådan s m  D    r    s a  ffen li   ra enli   

la en  m handel med finansiella ins r men    h eller la en  m   rde a  ersmar naden. 

 nf rma i nen l mnades f r  ffen li   rande den   a ril       klockan 08:00 CET. 

 

 

Om CDON Group 

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat 

och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom 

Underhållning (CDON.com, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), 

Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Hem & Trädgård 

(Tretti.com och Rum21.se). Under 2013 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i intäkter. 

CDON Groups aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet 

” D  ”. 

 


