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Společnost Volvo Cars byla pro rok 2019
jmenována jednou z nejetičtějších společností
na světě
Společnost Volvo Cars byla institutem Ethisphere uznána globálním lídrem
v oblasti definování a rozvíjení standardů etických obchodních praktik,
a proto si vysloužila ocenění World’s Most Ethical Company® pro rok 2019.
Toto uznání bylo společnosti Volvo Cars uděleno již potřetí v řadě.
Ze 128 společností, které se letos ocitly na seznamu nominovaných, patřila
automobilka Volvo Cars mezi pouhé čtyři zástupce automobilového
průmyslu.
Maria Hemberg, senior viceprezidentka (Group Legal, General Counsel) a předsedkyně představenstva pro
udržitelný rozvoj společnosti Volvo Cars, ocenění komentovala slovy: „Odpovědné podnikání představuje
zásadní součást naší kultury a způsobu, jakým řídíme naše obchodování. Proto ho aktivně prosazujeme
směrem k našim zaměstnancům i partnerům. Etický přístup k podnikání není jen o dělání správných věcí, ale
současně dává podnikání smysl a pomáhá nám přitáhnout a udržet si v naší společnosti ty nejlepší lidi.“

Aby společnost Volvo Cars podpořila svůj závazek k odpovědnému podnikání a dokázala předcházet široké
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škále právních a etických rizik, nebo mohla alespoň zmírnit jejich dopad, zavedla Program odpovědného a
etického chování. Součástí programu jsou dokumenty „Náš kodex – jak jednáme“ a „Kodex jednání pro
obchodní partnery“, které vycházejí z mezinárodních konvencí a standardů a stanovují principy, u kterých se
očekává, že je budou zaměstnanci a obchodní partneři dodržovat při práci nebo obchodování se společností
Volvo Cars.

V neposlední řadě společnost Volvo Cars v souladu se svým závazkem podporovat etickou kulturu sestavila
různá školení pro zaměstnance zaměřená na etické obchodní praktiky a také speciální školení pro manažery
zaměřující se na jejich chování a modelování rolí.

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/249360/photos

Redakční poznámka:

Informace o institutu Ethisphere
Institut Ethisphere® je globálním lídrem v oblasti definování a urychlování zavádění standardů etických
obchodník praktik, na jejichž základě jsou formovány charakter korporace, důvěra trhu a obchodní úspěch.
Institut Ethisphere má hluboké znalosti v oblasti měření a definování jádrových etických standardů a pomocí
hlubokého vhledu na základě potřebných informací pomáhá společnostem zlepšit jejich korporátní charakter.
Institut Ethisphere uděluje vyznamenání World’s Most Ethical Companies za největší přínosy v oblasti etiky, v
rámci aliance Business Ethics Leadership Alliance (BELA) poskytuje komunitu průmyslových odborníků a ve
svém magazínu Ethisphere Magazine představuje trendy a ty nejlepší praktiky v oblasti etiky. Bližší informace o
institutu Ethisphere najdete na webových stránkách: http://ethisphere.com.

-------------------------------

Volvo Car Group v roce 2018
Za fiskální rok 2018 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 185 milionů
švédských korun (v roce 2017 to bylo 14 061 milionů švédských korun). Tržby v tomto období činily
252 653 milionů švédských korun (208 646 MSEK). Za celý rok 2018 se po celém světě prodalo
642 253 (571 577) vozů, což oproti roku 2017 znamená zvýšení prodeje o 12,4 %. Uvedené
výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie, kterou
automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení společnosti pro
další fázi růstu.
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Informace o společnosti Volvo Car Group
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je automobilka Volvo Cars jednou
z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž svědčí i fakt,
že bylo v roce 2018 prodáno 642 253 jejích vozů v přibližně 100 zemích. Majitelem společnosti Volvo
Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Do roku 1999 byla
automobilka součástí švédské skupiny Volvo Group, načež byla koupena americkým koncernem
Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo Cars společnost Geely Holding.
V roce 2018 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 43 000 (39 500)
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), 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.
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