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Cinnober stärker ledningen med tre 
utnämningar 

Cinnober Financial Technology tillkännager idag utnämningar av Fredrik Nihlén till Group CFO, 
John Yonker till vd för dotterbolaget Simplitium och Patrick Tessier till vd för dotterbolaget 
Minium. Dessa utnämningar stärker koncernens ledningsgrupp och understryker Cinnobers fokus 

på organisk tillväxt.  

• Fredrik Nihlén, tidigare Vice President of Finance, har utsetts till CFO för Cinnober 
Group. Fredrik efterträder Peter Lenardos som utsågs till vd och koncernchef tidigare i 
augusti. Fredrik kommer att leda ekonomiavdelningen och fokusera på koncernens 
finansiella rapportering.  

• John Yonker har blivit befordrad till vd för dotterbolaget Simplitium, som specialiserar 
sig på tjänster för transparens inom finansbranschen. Per-Anders Häll-Bedman, som 
sedan maj har fungerat som interimslösning återgår därmed till sin roll som vice vd för 
Cinnober Group. John, som tidigare innehade rollen som COO på Simplitium, kommer att 

fokusera på att uppnå lönsamhet i dotterbolaget under 2019.  

• Patrick Tessier har utsetts till vd för dotterbolaget Minium, som erbjuder 
realtidsteknologi inom risk och clearing till internationella banker och mäklarhus. 
Patrick rekryterades till Minium som COO i februari 2017 och har haft en betydande roll i 
dotterbolagets lansering och framgångar.  

Peter K. Lenardos, vd och koncernchef för Cinnober Group, kommenterar: "Dessa utnämningar 
bidrar till att driva koncernen framåt när vi utvecklar verksamheten och stärker våra 
affärsområden. Utnämningen av Fredrik Nihlén till Group CFO hjälper oss att leverera vårt 
åtagande att uppnå lönsamhet under det kommande året och att fortsatt själva finansiera vår 

verksamhet samt uppfylla våra mål." 

Peter tillägger: "John Yonker och Patrick Tessier har båda visat exceptionellt ledarskap i sina 
respektive affärsområden. Sedan starten för 18 månader sedan har Minium under Patricks 
ledning utformat en innovativ realtidlösning för riskhantering och post-trade. Man har vuxit till 
nästan 50 anställda och tillkännagav tidigare i år sin första kund, Marex Spectron. Parallellt har 
Simplitium, under Johns ledning, uppnått ett antal milstolpar när det gäller kundrekrytering 
och utveckling av banbrytande lösningar för värdepappershandel, pensioner och försäkringar. 
Jag ser fram emot att arbeta nära både John och Patrick för att fortsätta bygga Cinnober till 
den ledande leverantören av lösningar för finansiella företag globalt." 

 

---- 

Om Fredrik Nihlén 
Fredrik har under de senaste nio åren haft en rad roller inom finans. Innan Cinnober arbetade Fredrik på 
DIBS Payment Services i fem år där han var ekonomichef och ansvarig för den finansiella rapporteringen. 
Innan det arbetade Fredrik på Swilkenbridge, där han var Business Controller, ansvarig för analys av 
befintliga kunder och avvikelser mot budget / prognos. Fredrik började på Cinnober i februari 2018.  

Om John Yonker 
John har en bakgrund inom teknologi för aktiehandel. Under hans nio år på Credit Suisse (New York / 
London / Singapore / Hong Kong) blev John regional chef för Europa och sedan Asien inom IT för aktier 
och handel. John spenderade sedan fyra år hos Macquarie (Hong Kong) som regional IT Operations Manager 
för den asiatiska marknaden innan hon genomförde en MBA på HEC Paris (2014-2016). Efter examen 
rekryterades han till Simplitium för att utveckla försäkringstjänsten ModEx och har därefter innehaft 
tjänsten som affärsområdets COO.  

Om Patrick Tessier 
I början av sin karriär var Patrick under nio år ansvarig för Operations and Compliance-funktionen i 
Finacor Vendome, den ledande mäklaren på den franska derivatmarknaden Matif. Därefter flyttade han 
till Storbritannien år 1998 för att driva European Listed Derivatives Operations inom Credit Suisse. Under 



 

 

 

2003 rekryterades Patrick till regional vd för London och Nordeuropa hos den franska IT-leverantören GL 
Trade. Patrick övergick 2007 till UBS och ansvarade för bolagets verksamhet inom European Listed 
Derivatives under tre år då UBS slutförde integrationen av ABN Futures och bytte sin back office-
plattform. Innan han började på Cinnober och dotterbolaget Minium var Patrick Global Head of Cleared 
Derivatives and Agency Collateral Operations på Citibank i sju år. 
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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 är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare 
information, se www.cinnober.com  
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