
 

 

 

 
Press release  Ängelholm 06 July 2019 

 

Cimco Marine AB (publ.) Utser Paul Frick som ny CFO. 

 
Cimco Marine ABs (publ) har utsett Paul Frick som ny ekonomichef från 8 september 2019. Han lyckas med 

Myron Mahendra, som för närvarande är VD för Cimco Marine AB (Publ). 

 
Cimco Marine AB (publ) har utsett Paul Frick som ny CFO, efterträdande tidigare CFO och nuvarande VD 
Myron Mahendra. Paul har mer än 12 års erfarenhet inom ekonomi. Paul startade sin karriär inom revision 
vid Deloitte och har arbetat inom private equity-industrin, han har haft flera affärsorienterade finansroller. 
Paul kommer från rollen som Group Business Controller i Lindab Gruppen, en internationell koncern inom 
byggnadsindustrin och noterad på OMX Nordiska Börs. Paul har en bachelor i redovisning från universitetet 
i Witwatersrand och en magisterexamen i företagsekonomi vid universitetet i Gävle, Sverige. 
 
"Jag är glad att presentera Paul Frick som Cimco Marines nästa CFO. Han har en stark ekonomisk bakgrund 
med förmåga att driva en affärsinriktad CFO-agenda. Han tar med sig erfarenheter från finans inom 
tillverknings- och logistikindustrin samt erfarenheter inom Private equity och revision pratcises. Under sin 
karriär har Paul också jobbat med finansiell rapportering till kapitalmarknaderna”, säger Myron Mahendra, 
VD för Cimco Marine AB. 

 
Certified Adviser  

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. 
+46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se. 

För mer information, vänligen kontakta 

Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82 
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 6 juli 2019, kl. 23.30. 
 
Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre 
effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till 
stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. 

 


