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Oboya Horticulture Industries: Kommuniké från extra bolagsstämma
För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt de
fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Då Mats Johansson pga hälsoskäl inte ställde upp i val till bolagsstyrelsen kom under stämman
ett annat namn som förslag, Fredrick Larsson.

Stämman beslutade
Robert Wu huvudägare är vald som styrelseordförande
Peter Wallin VD för koncern är vald som styrelseledamot
Anders Thorin är vald som suppleant.
Fredrick Larsson är vald som styrelseledamot
Robert Wu är född 65, Robert är grundare av Oboya och majoritets ägare av koncern.
Peter Wallin är född 1970. Peter tillträdde i juni 2020 som COO i Bolaget. Peter har mer än 20
års erfarenhet av affärsutveckling och effektivisering av produktion, logistik och supply chain.
Peter har stor kompetens från ledande chefsroller bland annat inom fordonsindustrin,
tågunderhåll och plastindustrin.
Anders Thorin är född 1961 och är för närvarande CFO för Eberspächer AB. Eberspächer tillhör
en koncern med moderbolag i Tyskland och verkar främst som underleverantör till
fordonsindustrin. Anders är även platschef för Eberspächers produktion- och logistikcenter och
har mångårig erfarenhet vad gäller OEM och eftermarknadsförsäljning.
Fredrick Larsson är född 81 och är förnärvarande produktionschef Europa på Oboya Horticulture
Industries AB där han startade 4 aug 20.
Fredrick har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling med inriktning Operations och Lean.
Fredrick har haft olika chefsroller som servicechef, VD samt chef servicemarknad under de sista
10 åren med tjänsteförsäljning, inköp och underhåll som huvudsakliga ansvarsområden.
Urval av utbildningar: Green, yellow belt Six Sigma. Ledarskapsutbildning med fokus på
kommunikation och förhandling.
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About Oboya Horticulture Industries AB
Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and
logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation
and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More
information about the company can be found at www.oboya.se.

