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Automobilka Volvo Cars urychluje v zájmu zajištění dlouhodobého
růstu svou strukturální transformaci

Společnost Volvo Cars zveřejnila své plány na urychlení transformace, která automobilce pomůže
v dlouhodobém horizontu zajistit další růst. Při avizování plánovaných opatření bylo oznámeno, že
v rámci švédských operací dojde k omezení počtu úřednických pozic přibližně o 1 300 pracovních
míst a také k přehodnocení nutnosti spolupráce s poradenskými společnostmi a ke snížení počtu
smluv v této oblasti.
O konkrétní povaze zeštíhlujících opatření a přesném počtu osob, jichž se bude propouštění týkat,
bude rozhodnuto během následujících měsíců na základě jednání s odbory. Nicméně je jisté, že
výrobní operace společnosti zůstanou nedotčeny.
Cílem společnosti Volvo Cars je transformace v oblastech, jako jsou online podnikání,
elektrifikace, autonomní řízení a nové modely mobility. Zatímco v rámci těchto sfér svého
podnikání investovala společnost Volvo Cars značné prostředky a zaznamenala zde značný
vzestup, nyní chce podpořit svůj dlouhodobý růst omezením investic do oblastí, které nyní nejsou
předmětem jejího zájmu.
Dalším cílem společnosti je dosáhnout hbitějšího charakteru a redukovat hierarchii, která
zpomaluje přijímání a vykonávání rozhodnutí.
Ačkoli se jedná o opatření, která odpovídají povaze probíhající provozní proměny společnosti
v souladu s dlouhodobými ambicemi a s potřebou snižování nákladů na strukturu společnosti, díky
pandemii koronaviru došlo k urychlení celého procesu.
„Přestože stávající pandemie měla na naše podnikání v krátkodobém horizontu negativní vliv,
očekáváme návrat k předchozímu objemu prodeje i růstu,“ uvádí Hanna Fager, ředitelka pro lidské
zdroje. „Proto potřebujeme pokračovat v investicích do naší probíhající transformace a nových
oblastí podnikání tím, že snížíme naše strukturální náklady.“
Společnost Volvo Cars je první z tradičních automobilek, která se zavázala k elektrifikaci celé své

modelové řady a k upuštění od výroby vozidel poháněných jen spalovacím motorem. Automobilka
mimoto založila v Torslandě novou, stále se rozšiřující laboratoř zaměřenou na vývoj akumulátorů
s investicemi ve výši přibližně 600 milionů švédských korun.
Do svých švédských operací plánuje Volvo vložit další multimiliardové (ve švédských korunách)
investice, jejichž smyslem je přizpůsobit průmyslovou stopu společnosti novým technologiím a
z dlouhodobého hlediska zajistit lidem práci.
Postupem doby budou automobily ve stále vyšší míře získávat aktualizace softwaru a operačního
systému bezdrátovým způsobem na dálku. Neustálé vylepšování produktů znamená, že
společnost Volvo Cars umožní, aby se její vozidla v průběhu doby stále zlepšovala a vyvíjela, díky
čemuž nebudou ve své nejlepší kondici jen ve chvíli, kdy opustí továrnu.
Ambicí společnosti Volvo Cars je také stát se preferovaným dodavatelem vozidel pro firmy
nabízející sdílenou mobilitu a prostřednictvím nových forem mobility navázat pět milionů přímých
vztahů se spotřebiteli.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/268297/photos

Volvo Car Group v roce 2019
Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy
švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly
274,1 miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě prodalo
705 452 (642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 9,8 %.
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie, jíž
automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení společnosti pro další
fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes je automobilka
Volvo Cars jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž
svědčí i fakt, že bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů v přibližně 100 zemích. Majitelem
společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding).
V roce 2019 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 41 500 zaměstnanců.
Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny sídlo ve
švédském Göteborgu. Ředitelství společnost Volvo Cars pro region APAC sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny
s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie), Jižní
Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v
Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském Olofströmu.
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům svobodný
způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do celé řady
obchodních ambicí společnosti: do poloviny aktuálního desetiletí chce Volvo dosáhnout stavu, kdy budou
polovinu jeho ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž chce do té doby navázat pět
milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala průběžně snižovat svou
uhlíkovou stopu, přičemž je jejím cílem stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě
společnosti Volvo Cars. Některé z popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze
jako volitelná výbava. Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit a
mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.

