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Anmärkningspåstående från Nasdaq - yrkande om avnotering
Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya” eller ”bolaget”) är noterat på Nasdaq First North
Growth Market sedan 2017. Aktien har varit handelsstoppad sedan juni 2020, då det framkom att det
kan finnas ett nedskrivningsbehov på ca 53 MSEK avseende fordringar i de kinesiska dotterbolagen.
Både bolaget och bolagets revisor har genomfört egna utredningar som har överlämnats till Nasdaq för
avgörande om handeln med aktien ska återupptas.
Oboya har den 17 juni 2021 mottagit ett anmärkningspåstående från Nasdaq (”börsen”).
Nasdaqs bedömning är att, med beaktande av de oklarheter kring bolagets räkenskaper som rått och
alltjämt råder då utredningarna inte förklarat de aktuella transaktionerna, liksom att bolaget har begått
överträdelser av MAR genom att avsevärt dröja med offentliggöranden av insiderinformation kopplade
till dessa oklarheter, bolaget inte uppfyller kravet på intern kontroll och kapacitet för informationsgivning.
Det är också börsens bedömning att bolagets styrelsesammansättning inte uppfyller kraven, då
styrelsen även ingår i bolagets ledning.
Börsen skriver vidare att de bedömer att bolagets agerande riskerar att skada allmänhetens förtroende
för börsen och värdepappersmarknaden i allmänhet.
Det är därför börsens bedömning att det saknas förutsättningar att återuppta handeln i bolagets aktier.
Börsen avser att överlämna ärendet till Börsens disciplinnämnd med yrkande om avnotering av bolagets
aktier från Nasdaq First North Growth Market. Börsen har informerat Finansinspektionen om det aktuella
ärendet.
Oboya har till den 30 juni att återkomma med svar på de anmärkningspåstående som gjorts.
Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market,
telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.
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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 and Poland. More information about the
company can be found at www.oboya.se.

