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Společnost Volvo Cars zahájila stavbu nové
výrobní továrny v Jižní Karolíně
Společnost Volvo Cars podnikla první kroky pro vybudování zbrusu nové
automobilky, která bude stát v okrese Berkeley státu Jižní Karolína. V této továrně
se zpočátku bude vyrábět nová generace sedanu Volvo S60, jejímž základem se
stane nová modulární platforma SPA společnosti Volvo Cars. Na zprovoznění
chystaného závodu, jehož roční výroba by v první fázi měla dosahovat 100 tisíc
vozů, vyhradila společnost investici ve výši 500 milionů USD.

Slavnostního zahájení výstavby, která v historii automobilky znamená průkopnický krok, se v Jižní Karolíně
společně s dalšími význačnými veřejnými činiteli zúčastnili Lex Kerssemakers, senior viceprezident
amerického zastoupení společnosti Volvo Cars, a guvernérka státu Jižní Karolína Nikki Haley.
„Nová továrna, kterou se společnost Volvo Cars chystá vybudovat v Jižní Karolíně, je odrazem našeho
pevného závazku vůči trhu Spojených států amerických,“ uvedl Lex Kerssemakers. „Spojené státy americké
hrají klíčovou úlohu v expanzivním plánu naší automobilky. Místní závod pak bude společně s kompletní
řadou nových modelů zastávat důležitou roli v našem růstu na americkém trhu.“
Sedan Volvo S60 vycházející z modulární platformy SPA se momentálně nachází ve fázi vývoje. Ten probíhá
v mateřské základně společnosti Volvo Car Group ve švédském Göteborgu. V Americe vyráběný model S60
bude prodáván nejen na území USA, ale společně s dalším modelem, který zatím nebyl stanoven, bude
exportován prostřednictvím Charlestonského přístavu také do zámoří. Očekává se, že první vozy Volvo
vyrobené v Jižní Karolíně sjedou z výrobní linky koncem roku 2018.
Rozhodnutí vybrat si pro postavení nové továrny okres Berkeley bylo přijato vzhledem ke snadné dostupnosti
mezinárodních přístavů, vhodné infrastruktuře, dostatku proškolených pracovních sil, atraktivnímu
investičnímu prostředí a zkušenostem v oblasti vysoce vyspělého zpracovatelského průmyslu. Podle odhadů
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společnosti Volvo poskytne tento výrobní závod během příštího desetiletí zaměstnání až dvěma tisícovkám
lidí, přičemž se tento počet v dlouhodobém výhledu zvýší až na čtyři tisíce pracovníků.
Po postavení nové americké továrny bude společnost Volvo Cars schopna vyrábět svá auta na třech různých
kontinentech, čímž podtrhne svou pozici skutečně globální automobilky. V současné době již provozuje dvě
továrny v Evropě a dvě v Číně.

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/167485/photos

---------Volvo Car Group v roce 2014
Za fiskální rok 2014 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk 2 252 milionů švédských korun
(v roce 2013 to bylo 1 919 milionů švédských korun). Obrat v tomto období činil 129 959 milionů švédských
korun (122 245 MSEK). Za celý rok 2014 se po celém světě prodalo 465 866 vozů, což oproti roku 2013
znamená zvýšení prodeje o 8,9 %. Rekordní prodeje společnosti a její provozní zisk potvrzují, že se
společnost Volvo Car Group vydala správným směrem a měla by i nadále pokračovat v investicích do svého
plánu globální transformace.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Automobilka Volvo funguje od svého založení v roce 1927. Dnes je společnost Volvo Cars jednou z
nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek na světě: v roce 2014 prodala kolem 465 866
vozů ve zhruba 100 zemích světa. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang
Geely Holding (Geely Holding). Do roku 1999 byla automobilka součástí skupiny Swedish Volvo Group,
načež byla koupena americkým koncernem Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo
Cars společnost Geely Holding.
V prosinci roku 2014 měla společnost Volvo Cars po celém světě více než 26 tisíc zaměstnanců. Ředitelství,
oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny sídlo ve švédském
Göteborgu. Čínská část ředitelství automobilky Volvo Cars sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními
linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie) a Chengdu (Čína),
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Zhangjiakou (Čína). Díly karoserie se produkují ve
švédském Olofströmu.
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