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Společnost Polestar představila nový tým, který
bude stát v čele nové značky společnosti Volvo
Cars, jejímž úkolem bude vývoj vysoce výkonných
elektrifikovaných vozů
Automobilka Volvo Cars oznámila, že se její prodloužená ruka ve vývoji vysoce
výkonných vozů, značka Polestar, stane novou samostatnou globálně fungující
automobilovou společností, která se bude soustředit na vysoce výkonná
elektrifikovaná vozidla. Tímto krokem by mělo dojít k završení probíhající
transformace automobilky Volvo.
V rámci nasměrování vývoje značky Polestar dnes společnost Volvo Cars zveřejnila informaci, že na místo
výkonného ředitele společnosti Polestar nastoupí Thomas Ingenlath, jenž nyní zastává v automobilce Volvo
pozici senior viceprezidenta pro design. Thomas Ingenlath se v posledních letech proslavil jako zdroj
inspirace pro designovou revoluci značky Volvo, o jejíž úspěšnosti svědčí celá řada ocenění.
„Přesunutí Thomase do organizace Polestar jen dokládá, že chceme v rámci skupiny Volvo Car Group založit
skutečně odlišnou samostatnou značku,“ uvedl prezident a generální ředitel automobilky Volvo Cars Håkan
Samuelsson.
K Thomasi Ingenlathovi se ve společnosti Polestar připojí také Jonathan Goodman, který se stane jejím
provozním ředitelem. Jonathan Goodman přejde do Polestar z pozice senior viceprezidenta pro korporátní
komunikaci ve společnosti Volvo Cars.
„Se svými 25 lety obchodních zkušeností v oblasti automobilového průmyslu je Jonathan ideálním
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kandidátem, který podpoří Thomasovy vize svým obchodním talentem a společně s ním vytvoří základ pro
vybudování zkušeného týmu, jenž povede značku Polestar vpřed,“ prohlásil pan Samuelsson.
„Značka Polestar se stane plnohodnotným hráčem na rozvíjejícím se globálním trhu s vysoce výkonnými
elektrifikovanými vozy. Prostřednictvím společnosti Polestar jsme schopni nabídnout elektrifikovaná vozidla,
která bez ohledu na segment uspokojí požadavky těch nejnáročnějších a nejpokrokovějších řidičů na světě.“
Automobilka Volvo Cars spolupracuje se společností Polestar Performance již od roku 1996, a v červnu 2015
dokonce odkoupila její 100% podíl. V budoucnu bude společnost Polestar nabízet automobily značky
Polestar, které již neponesou znak Volvo. Stejně tak budou i optimalizační pakety pro modelovou řadu Volvo
prodávány pod značkou Polestar Engineered.
Společnost Polestar však bude i nadále těžit z určité technologické a konstruktérské synergie s automobilkou
Volvo Cars a spojení se značkou Volvo pro ni bude znamenat významný přínos také z ekonomického
hlediska. Na základě zmíněné synergie bude možné navrhovat, vyvíjet a vyrábět vysoce výkonné
elektrifikované automobily, které budou slavit úspěchy po celém světě.
Thomas Ingenlath to komentoval slovy: „Jsem opravdu nadšený, že jsem dostal příležitost stát u zrodu této
vzrušující značky, pracovat na rozvoji báječného portfolia zakázkových produktů a dát nový směr vášni,
kterou sdílí tým Polestar. Nová kapitola v historii značky Polestar právě začíná.“
Bližší informace o svých produktech, industrializaci a obchodních plánech zveřejní společnost Polestar na
podzim letošního roku.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/209692/photos
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Značka Polestar
Polestar je značkou zaměřující se na stavění vysoce výkonných vozů Volvo. Značka byla původně založena
společností Polestar Racing, která je nyní známa pod názvem Cyan Racing. Značka Polestar se zrodila jako
výsledek touhy konstruktérů závodních vozů zjistit, jakým způsobem lze využít technologie stojící za
úspěšnými automobily, které v té době měly na svém účtu již několik mistrovských titulů, ke zvýšení výkonu
silničních vozů Volvo určených pro každodenní ježdění na všech silnicích a za všech podmínek.
K představení prvního výkonného silničního konceptu došlo v roce 2010 a první vysoce výkonné vozy
postavené na základě modelů Volvo S60 a V60 byly vyrobeny v roce 2012. V roce 2015 byla společnost
Polestar Performance odkoupena automobilkou Volvo. Dnes se pod značkou Polestar vyrábějí modely S60 a
V60 Polestar disponující výkonem 367 koní, které se mohou oproti svým standardním variantám pochlubit
více než 250 různými zlepšeními. Polestar mimoto nabízí v sadách nebo jednotlivě díly určené ke zvýšení
výkonu a software pro optimalizaci výkonu pro stávající modely Volvo.
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