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Christina Tillman till Coop Sveriges styrelse 
 
Christina Tillman, tidigare vd för klädmärket Odd Molly har utsetts till 
styrelseledamot i Coop Sverige AB. Hon ersätter Bodil Eriksson som flyttat till USA 
på grund av nytt arbete. 
 
Christina Tillman är civilekonom och har en gedigen bakgrund inom detaljhandeln och 
modeindustrin. Hon har bland annat lett klädmärket Odd Mollys framgångssaga där hon 
var vd under sju år. Christina har även arbetat närmare tio år i ledande position inom 
Indiska Magasinet samt varit operativ chef för FACE Stockholm.  
 
Idag arbetar Christina Tillman med affärsutveckling och sitter i ett antal styrelser inom 
framförallt mode och handel, bland annat House of Dagmar, boozt.com, Wonderful Times 
Group samt Corem Property Group. 
 
– Jag är mycket glad över att Christina har tackat ja till att bli styrelseledamot i Coop 
Sverige. Hon tillför ett gediget kunnande inom hela handelskedjan, från produktutveckling 
och varumärkesbyggande till försäljning, säger Anders Sundström, styrelseordförande i 
Coop Sverige AB. 
 
– Coop är ett mycket intressant företag med djup förankring i den svenska folksjälen och 
som står inför stora och viktiga förändringar. Jag attraheras av utmaningen att vara med på 
den förändringsresa som Coop nu påbörjat genom den plan för framtiden som ledning och 
styrelse antagit. Och jag ser fram emot att få bidra i det viktiga arbetet att skapa ett ännu 
attraktivare, starkare och inte minst lönsamt företag, säger Christina Tillman.  
 
Hela Coop Sverige AB:s styrelse består av Anders Sundström (ordf), Christina Tillman, 
Sven-Olof Kulldorf, Thomas Johansson, Ronnie Wångdahl, Lars Ericson och Annica 
Rutgersson. 
 
Ytterligare information: 
Coops pressjour, tel. 010-743 13 13 
Christina Tillman, tel. 0733-10 60 00 
 
 
Coop Sverige AB är ett bolag som leder, utvecklar och samordnar Coops verksamhet. Coop 
Sverige ansvarar bland annat för inköp och sortimentsutveckling, logistik, marknadsföring och 
affärsstöd. Coop ägs av 3,4 miljoner medlemmar och har cirka 700 butiker runt om i landet, varav 
cirka hälften drivs i ett dotterbolag till Coop Sverige AB och hälften av olika konsumentföreningar. 
www.coop.se 

http://www.coop.se/

