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Cinnober utser Peter Lenardos till ny CFO  

Cinnober har idag utsett Peter Lenardos till ny CFO för Cinnober Group. Lenardos har lång 
erfarenhet som kapitalförvaltare och analytiker, och har under åren byggt upp ett betydande 
nätverk av aktörer verksamma inom finansiell infrastruktur och kapitalförvaltning. 

Ledningsförändringen sker då nuvarande CFO Ninni Pramdell meddelat att hon avser lämna 
bolaget för andra utmaningar. 

Peter Lenardos är sedan april i år aktiv inom Cinnober som Senior Financial Advisor och 
kommer dessförinnan närmast från rollen som Londonbaserad Managing Director inom Royal 
Bank of Canada (RBC). Inom RBC etablerade han bland annat nya verksamheter inom Global 
Market Infrastructure och European Diversified Financials. I sin nya position som CFO på 
Cinnober kommer han bidra med värdefulla kontakter inom såväl börs- som 

kapitalförvaltningssektorn. Peter Lenardos kommer att vara baserad på Cinnobers kontor i 
både London och Stockholm.  

– Peter har unik erfarenhet och ett brett internationellt nätverk inom finansbranschen, vilket 
är intressant ur såväl säljhänseende, i etablerandet av nya kundrelationer och ur ett IR-
perspektiv. I grunden har han en djup ekonomisk och redovisningsmässig kompetens, vilket 
sammantaget gör honom mycket lämpad att axla rollen som koncernens nya CFO. Vi är mycket 
glada över att knyta honom mer långsiktigt till Cinnober, säger Veronica Augustsson, vd för 

Cinnober Group. 

Peter Lenardos har en kandidatexamen i Företagsekonomi med inriktning redovisning vid 
University of Notre Dame, Indiana, USA samt en MBA från Kellogg School of Management på 
Northwestern University. Han har idag mer än 20 års erfarenhet av ledande positioner inom 

finansbranschen i USA och Europa.  

– Jag vill tacka Ninni Pramdell för hennes tid i bolaget. Ninni har bidragit starkt till att 

utveckla en väl fungerande finans- och redovisningsenhet och vi önskar henne all lycka till i 
framtiden, avslutar Veronica Augustsson. 
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Om Cinnober Financial Technology  
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella 
tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. 
Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema 
krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. 

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: 
prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och 
marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian 
Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, 
Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand.  

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket 
konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena 
rapportering, client clearing och marknadsövervakning.  

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare 
information, se www.cinnober.com 

http://www.cinnober.com/

