
 

 

 

Blaine, MN, USA – 17 februari 2020 – Arrowhead Engineered Products (AEP) koncernchef och vd Jim Wisnoski 
meddelade idag att han drar sig tillbaka från sin roll den 1 april 2020. Jim kommer att bli kvar som rådgivare till 
styrelsen och till den nyutnämnde vd:n. 

Styrelsen har valt John Mosunic, företagets verksamhetschef (Chief Operating Officer) till ny koncernchef och 
vd från och med den 1 april 2020. John har också valts in som styrelsemedlem med omedelbar verkan. 

”Jag är mycket nöjd att John blir vår nye vd” sa Wisnoski. ”Han har visat starkt ledarskap under sin korta period 
som verksamhetschef på företaget, och han för med sig dessa visioner och värderingar när han nu tar över 
ledningen av AEP. Jag ser också fram emot ett nytt kapitel i mitt liv där jag kan tillbringa mer tid med min familj, 
samtidigt som jag blir kvar som rådgivare i det företag jag har byggt upp under de senaste 14 åren.” 

”Jag ser fram emot att ta över ledarskapet i AEP och fortsätta skapa goda resultat för alla våra intressenter. Jag 
drogs till företaget på grund av dess värderingar, Jims vision och de strategiska möjligheter som ligger framför 
oss. Jag hade inte förväntat mig en så varm kultur och talangfulla medarbetare. Detta kommer att bli roligt!” sa 
Mosunic. 

”AEP:s styrelse har fokuserat på att hitta en efterträdare sedan Jim meddelade att han ville dra sig tillbaka för 
mer än ett år sedan. Med John som ny koncernchef och vd kan vi säkerställa en sömlös övergång av den här 
viktiga ledarskapsrollen” sa Steve Stubitz, styrelseordförande och partner i Riverside Operating. ”Styrelsen 
uppskattar företagets otroliga framgång med Jim som ledare och vi ser fram emot att bygga vidare på den 
framgången med John som näste vd.” 

Mosunic började på AEP 2019 som verksamhetschef (COO) och blev snart inblandad i alla delar av 
verksamheten. John har över 20 års erfarenhet av verksamhetsledning som vd, verksamhetschef (COO) och 
finanschef (CFO) inom organisationer som OmniParts (ett företag inom Nissan-koncernen), InterAmerican Motor 
Corporation, FleetPride, General Parts International (CARQUEST) och WorldPac. Under de senaste 25 åren har 
John genomfört nästan 100 företagsförvärv och fusioner och sålt fem verksamheter. 

Arrowhead Engineered Products är majoritetsägt av The Riverside Company. The Riverside Company är ett globalt 
investeringsbolag med målet att vara ett marknadsledande privat investeringsbolag för investerare, företagsägare och 
anställda på mindre företag på den medelstora marknaden. De fokuserar på tillväxt genom förändring och att skapa varaktigt 
värde. Riverside har mer än 10 miljarder USD i förvaltade tillgångar. 

Riverside har genomfört över 600 investeringar sedan starten 1988. Bolagets internationella riskkapital och strukturerade 
portföljer inkluderar mer än 100 företag. Mer information hittar du på www.riversidecompany.com 

Arrowhead Engineered Products är minoritetsägt av Investcorp, en global ledare som erbjuder och förvaltar alternativa 
investeringar. Mer information hittar du på www.investcorp.com 


