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Håkan Samuelsson vyhrál „Zlatý volant“,
nejprestižnější německé ocenění za podnikání
v automobilovém průmyslu
Prezident a generální ředitel automobilky Volvo Cars Håkan Samuelsson získal
prestižní ocenění „Zlatý volant“ udělované německým vydavatelstvím Springer za
nejlepší manažerskou práci v oblasti automobilového průmyslu.
Håkan Samuelsson zastával od roku 2012, kdy nastoupil na pozici generálního ředitele švédské automobilky,
roli hlavního dohlížitele na velkoobchodní provozní a finanční transformaci společnosti Volvo Cars. Pod jeho
taktovkou automobilka zaznamenává již několik let po sobě rekordní prodeje a zisky.
Od roku 2014, kdy společnost Volvo Cars představila první vlaštovku svého zbrusu nového portfolia, se
značka Volvo prosazuje jako právoplatný konkurent na globálním trhu s prémiovými osobními automobily.
K tomu přispělo mimo jiné také cenami ověnčené Volvo XC90 a následník nejprodávanějšího evropského
středně velkého SUV, kterým je Volvo XC60.
Ceny „Zlatý volant“ jsou každoročně udělovány vydavatelstvím Springer a skupinou Bild Group, jejíž součástí
jsou německé magazíny AutoBild a Bild am Sonntag. Håkan Samuelsson se stal již 35. vítězem této
kategorie a jeho ocenění mu na úterním galavečeru předal Tom Drechsler, šéfredaktor magazínů skupiny
Bild Group a automobilového magazínu AutoBild.
„Je mi velkou ctí přijmout toto prestižní ocenění,“ poděkoval Håkan Samuelsson při přebírání své ceny.
„Žil jsem v Německu deset let a velmi dobře si uvědomuji, jak velká pozornost je v této zemi věnována
automobilovému průmyslu. O to větší význam pro mě toto ocenění má. Jakožto představiteli švédské
automobilky je pro mě velmi zvláštní pocit, že zde slavím úspěch. A ten se netýká jen mě, ale i všech
zaměstnanců automobilky Volvo Cars.“
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Podle Toma Drechslera mělo na udělení ocenění vliv nedávno oznámené rozhodnutí automobilky o přijetí
strategie na elektrifikaci portfolia a představení nové divize určené k vývoji vysoce výkonných
elektrifikovaných vozů Polestar.
Håkan Samuelsson vede automobilku Volvo cestou udržitelné ziskovosti již od jejího převzetí koncernem
Geely Holding v roce 2010. Těžká práce v několika posledních letech se vyplatila. Díky obnovení modelové
řady prostřednictvím modelů Volvo XC90, XC60 a S90/V90 prodejní hodnoty vystoupaly až na rekordní
úroveň.
A co více, v letošním roce přijal Håkan Samuelsson rozhodnutí, že bude počínaje rokem 2019 každý nový
model Volvo uvedený na trh elektrifikovaný. Současně automobilka jako první evropský výrobce vyzve od
roku 2019 prostřednictvím tří nových vysoce výkonných elektrických vozidel Polestar na souboj Teslu.
Společnost Volvo Cars letos v létě oznámila, že bude počínaje rokem 2019 každý nový model Volvo
vybavený elektromotorem, což ze společnosti udělá první automobilku, která plně přistoupí na elektrifikaci. Ta
se stane základním stavebním kamenem budoucího podnikání společnosti.
V říjnu automobilka při příležitosti představení nového modelu značky Polestar oznámila, že společně s
koncernem Geely Holding hodlá investovat 5 miliard čínských jüanů (640 milionů eur) do podpory prvotní
fáze rozvoje produktů, značky a výroby společnosti Polestar.
Tato investice podtrhuje finanční sílu, kterou bude mít automobilka Polestar společně s průmyslovými a
odbornými znalostmi k dispozici, aby se mohla stát plně zavedenou dceřinou společností automobilky Volvo
Cars a nezávislou automobilovou značkou působící v segmentu vysoce výkonných elektrických vozidel.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/216597/photos
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