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Společnost Volvo Car Group dosáhla za první
pololetí roku 2015 zisku 1,66 miliard švédských
korun
Výrobce luxusních automobilů, společnost Volvo Car Group, hlásí za první
polovinu roku 2015 provozní zisk 1 660 milionů švédských korun. Pro srovnání
uvádíme, že v roce 2014 byl zisk za stejné období 968 milionů SEK.
Tržby byly v první půlce roku 75 215 milionů SEK oproti 66 982 milionům v prvním pololetí roku 2014.
Kompletní předběžnou zprávu o hospodaření v první polovině roku 2015 si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/download/166883

Za prvních šest měsíců roku 2015 bylo prodáno 232 284 vozů, což představuje oproti předchozímu roku, kdy
bylo prodáno 229 013 vozů, lehké zvýšení, které je dáno především silnou poptávkou v rámci evropských
trhů. Prodej v Číně se během této doby nezměnil, zatímco ve Spojených státech amerických došlo k jeho
stabilizaci.
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"První polovina roku pro nás znamenala úspěch provázený zlepšením naší ekonomické situace," řekl Håkan
Samuelsson, prezident a výkonný ředitel společnosti. "Tyto finanční výsledky nám jen dokazují, že jsme s
naším transformačním plánem, který zavádíme od roku 2010, stále na správné cestě. Za období celého roku
očekáváme výrazné zvýšení zisků."

Značka Volvo v současné době investuje do své globální transformace, která je součástí dlouhodobého
strategického plánu na upevnění postavení celosvětově proslulé prémiové značky. Cílem společnosti, který
je podporován plánem na kompletní obnovení produktové řady, je dosáhnout v blízké budoucnosti takřka
zdvojnásobení prodeje na přibližně 800 000 vozů ročně.

Během prvních šesti měsíců roku 2015 podnikla společnost Volvo Cars několik důležitých kroků směrem k
dosažení těchto cílů. V tomto období zahájila automobilka výrobu nového Volva XC90, které je prvním
představitelem nové generace vozů postavených na platformě SPA. Doposud obdržela společnost téměř 57
000 objednávek na tento nový model, jehož distribuce zákazníkům odstartovala letos na jaře. Dále byla v
květnu ve švédské továrně Torslanda zavedena třetí pracovní směna, díky čemuž došlo k vytvoření skoro 1
500 nových pracovních míst.

V prvním pololetí letošního roku společnost Volvo Cars také oznámila, že se chystá vybudovat novou továrnu
v Jižní Karolíně. Výstavba továrny za 500 milionů USD, která vyroste v blízkosti Charlestonu, bude zahájena
letos na podzim. V nové fabrice, jejíž dokončení je plánováno na rok 2018, se bude zpočátku vyrábět kolem
100 000 vozů ročně.

Více informací o výsledcích, kterých společnost Volvo Car Group dosáhla v první polovině roku 2015, najdete
ve finanční zprávě za první pololetí roku 2015, která je k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/166867/documentfile .

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/166867/photos
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