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Společný podnik Zenuity automobilky Volvo Cars
a společnosti Autoliv zahájil svou činnost
Společnost Zenuity, která vznikla na základě spojenectví automobilky Volvo Cars
a firmy Autoliv (NYSE: ALV a SSE: ALIVsdb), zahájila svou činnost. Zenuity je
novým hráčem na stále se rozrůstajícím globálním trhu se softwarovými systémy
pro autonomní řízení. Zároveň je to vůbec poprvé v historii, kdy prémiová
automobilka spojila za účelem vývoje průkopnických ADAS (vyspělé systémy na
podporu řidiče) a AD (autonomní řízení) technologií své síly s jediným
dodavatelem.
„Společnosti Volvo Cars a Autoliv se rozhodly sdílet své znalosti, aby společně vytvořily světovou špičku v
oblasti bezpečných systémů autonomního řízení. Spuštěním provozu našeho podniku Zenuity se posouváme
o krok blíže k našemu cíli, jímž je poskytnout lidem tuto vzrušující technologii,“ uvedl prezident a generální
ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson.
„Společný projekt Zenuity nám umožní nabídnout světu průkopnické a spolehlivé řešení autonomního řízení.
Kombinace zkušeností společnosti Autoliv, která je světovým lídrem ve vývoji automobilových
bezpečnostních systémů, a společnosti Volvo Cars, výrobce prémiových automobilů, nám pomůže najít
řešení, které bude splňovat potřeby posádky v reálných dopravních podmínkách,“ prohlásil Jan Carlson,
předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Autoliv.
„V posledních devíti měsících jsme usilovně pracovali na zahájení činnosti společnosti Zenuity a já mám
velkou radost, že jsme nyní připraveni spustit její provoz. Velmi nás povzbudil počáteční zájem automobilek a
těšíme se na chvíli, kdy zaujmeme vedoucí pozici ve vývoji příští generace bezpečnějších vozidel s mnohem
vyšší mírou automatizace,“ řekl Dennis Nobelius, generální ředitel společnosti Zenuity.
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Na základě dnešního závěrečného jednání investuje společnost Autoliv do společného podniku přibližně
1,1 miliardy švédských korun, z čehož bude většinu tvořit počáteční finanční vklad, současně však budou
v této částce zahrnuty také duševní vlastnictví, vědomosti a personál. Automobilka Volvo Cars přispěje do
společného projektu svým duševním vlastnictvím a personálem. Jak bylo uvedeno již dříve, společnosti Volvo
Cars a Autoliv budou nově vzniklou firmu vlastnit v poměru 50/50. Informace o založení společného podniku
byly poprvé zveřejněny v září roku 2016.
Další informace:
Ředitelství nové společnosti sídlí ve švédském Göteborgu a dílčí operace budou prováděny v německém
Mnichově a americkém Detroitu, přičemž zde bude zpočátku zaměstnáno kolem 300 lidí, kteří původně
pracovali ve společnostech Volvo Cars a Autoliv. Část zaměstnanců budou tvořit také nově přijaté pracovní
síly. Ve střednědobém horizontu počítá společnost s rozšířením na více než 600 zaměstnanců.
Obě společnosti, Volvo Cars i Autoliv, vložily do nového podniku licence a duševní vlastnictví týkající se
ADAS systémů. Na základě toho bude společná firma schopna vyvíjet nové ADAS produkty a AD
technologie. Podle očekávání by měla nová značka nabídnout své ADAS produkty k prodeji v roce 2019
a krátce nato přijít na trh také se svými AD technologiemi.
Posláním společnosti Zenuity je využít nejnovější znalosti v oblasti ADAS/AD technologií k vytvoření
spolehlivých a flexibilních řešení, která se dostanou do popředí technologického vývoje. Toho bude dosaženo
na základě využití rozsáhlých zkušeností a testování v reálných dopravních podmínkách. Zákazníkům bude
díky flexibilní modulární platformě včas nabídnuta možnost výběru optimálního řešení. Mimoto se společnost
Zenuity zavázala formovat dané průmyslové odvětví představením průkopnického řešení, které bude
postupně posouvat hranice autonomního řízení.
Vedoucí pozice v oblasti technologií autonomního řízení by měla majitelům firmy v kombinaci s obchodním
modelem společnosti Zenuity zajistit tři hlavní výhody. Tento obchodní model v první řadě přinese postupné
zvyšování hodnoty společného podniku. Za druhé se pro společnost Autoliv jedná o jasný krok vpřed ve
vývoji jejích systémů aktivní bezpečnosti. A za třetí zajistí společný podnik automobilce Volvo Cars pozici
světového lídra v klíčových technologických oblastech.
Společnost Autoliv se stane bez výjimky výhradním dodavatelem a distribučním kanálem všech produktů
značky Zenuity, které budou určeny pro prodej třetím stranám. Automobilka Volvo Cars bude získávat tyto
produkty přímo z nově založené společné firmy.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/207309/photos
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