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Ledningsförändringar 
Pressmeddelande, Malmö, 16 maj 2014 
 

CDON Group AB (publ), Nordens ledande e-handelskoncern tillkännagav idag att Patrik Settlin 

har utsetts till VD för dotterbolaget CDON.com (CDON AB) och att Jonas Danielsson har 

utsetts till VD för dotterbolaget Tretti (Tretti AB). Ledningsförändringarna träder i kraft med 

omedelbar verkan. 

 

Patrik Settlin, som utsetts till VD för CDON.com, var tidigare medlem i ledningsgruppen som 

Chief Commercial Officer på CDON.com. Patrik har mer än 15 års erfarenhet av e-handel samt 

försäljning och marknadsföring av konsumentprodukter, bland annat som VP Sales för e-

handelsbolaget Komplett i Sverige och Danmark.  

 

Jonas Danielsson, som utsetts till VD för Tretti, var tidigare medlem i ledningsgruppen som 

Commercial Director of Home Appliances på Tretti. Jonas har stor erfarenhet av e-handel och 

vitvarubranschen, bland annat från Samsung, Bosch/Siemens och Elgiganten. Han har arbetat 

för Tretti i mer än sju år, bland annat då bolaget tidigare var noterat som ett fristående bolag.  

 

Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group, kommenterar: ”Patrik Settlin och Jonas 

Danielsson har rätt erfarenhet och profil för att leda CDON.com och Tretti när vi nu tar nästa 

steg i de båda bolagens fortsatta utveckling. CDON.com omvandlas mot att bli ett 

fullsortimentsvaruhus på nätet och Tretti stärker sin ledande position inom vitvaror och 

apparater för hem och trädgård. När de två bolagen nu får var sin VD skapar vi ytterligare 

förutsättningar att tydligare fokusera på respektive bolags utveckling och möjligheter.” 

 

   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt 

lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2014 klockan 08:00 CET. 

 

För ytterligare information, besök cdongroup.com eller kontakta: 
Paul Fischbein, VD och koncernchef 

Tfn: +46 (0) 10 703 20 00  

 

Fredrik Bengtsson, Kommunikationschef   

Tfn: +46 (0) 700 80 75 04 

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

”CDON”. 


