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Victoria Woyland, vice president Volvo
connected solutions föreslås som ledamot i
Ekobot
Inför den extra bolagsstämman den 30 juni 2021 presenterar Ekobots nomineringskommitté
Victoria Woyland som förslag till ny ledamot i styrelsen för Ekobot AB (Publ)
Victoria Woyland är idag vice president på Connected Solutions som utvecklar uppkopplade och
digitala tjänster inom Volvogruppen. Victoria har en bred bakgrund inom bl a eftermarknad,
affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom
Volvogruppen. Före sin tid på Volvogruppen har hon erfarenhet från bl a Volvo Cars och
konsultbranschen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i
en global kontext. Hon är bosatt i Kullavik utanför Göteborg och är utbildad civilingenjör vid
Chalmers Tekniska Högskola.
Victorias motivering till att tacka ja till nomineringskommitténs erbjudande om styrelseledamot i
Ekobot:
- Det är med stor glädje och energi som jag tackat ja till en erbjudandet om en plats som
styrelseledamot i Ekobot. Utöver att Ekobot har en mycket intressant produkt med stor potential och
samhällsnytta så är bolaget också i en viktig fas där jag ser att jag kan bidra med min erfarenhet
inom kundcentrisk utveckling och skalning av digitala tjänster och affärsutveckling.
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Om Ekobot

Ekobot is the result of the founder Ulf Nordbeck's thoughts and desire to combine robotics and
healthy sustainable food production. Ekobot's goal is to be able to offer practical and sustainable
solutions to agricultural issues while reducing workload with autonomous tools for vegetable
farmers. Ekobot has grown and combined today a team of experts in agricultural robotics with
shareholders who share their convictions and understand the challenges of start-ups.
Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2021-05-28 08:30 CEST.
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