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Společnost Volvo Cars refinancuje stávající prioritní akcie v hodnotě
5 miliard švédských korun
Společnost Volvo Cars získala vydáním směnitelných prioritních akcií skupině švédských
institucionálních investorů, mezi něž patří švédský penzijní fond AMF a švédská skupina Folksam
zabývající se pojišťovnictvím a penzijním spořením, 5 miliard švédských korun.
Zmíněné prioritní akcie lze buď odkoupit, nebo směnit za běžné akcie společnosti Volvo Car AB.
Výnosy z prodeje prioritních akcií využije společnost Volvo Cars k refinancování stávajících
prioritních akcií v hodnotě 5 miliard švédských korun, které byly vydány v prosinci 2016.
Toto oznámení představuje významné stvrzení pokračující podpory jednoho z největších
švédských penzijních fondů a jedné z předních pojišťovacích a penzijních skupin v dané zemi,
které dohromady spravují aktiva v hodnotě 1 100 miliard švédských korun.
Automobilka Volvo Cars pokračovala i v posledních letech v silném rozvoji svých obchodních i
provozních aktivit. Poháněná značnou poptávkou po svých produktech v čele s cenami
ověnčenými modely SUV si společnost Volvo Cars mezi stagnujícími globálními automobilkami i
nadále udržela významný tržní podíl.
Švédská automobilka mimoto zaujímá pozici globálního lídra v oblasti technologií autonomního
řízení, konektivity a elektrifikace. Letos představila společnost Volvo Cars svůj první plně
elektrický vůz, Volvo XC40 Recharge, přičemž hodlá během následujících pěti let každý rok uvést
na trh nový čistě elektrický model.
Jedná se o jedinou automobilku, která nabízí pro každý model ve svém portfoliu jednu nebo i více
plug-in hybridních variant. Automobilka Volvo očekává, že do roku 2025 budou polovinu jejího
globálního objemu prodeje tvořit plně elektrické vozy, zatímco zbytek budou hybridní vozidla.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/261253/photos

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 znamenalo 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.
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 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).
V roce 2018 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 43 000 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.
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: švédská automobilka usiluje o to, aby v půlce příštího
desetiletí tvořila polovinu jejího ročního globálního prodeje plně elektrická vozidla, přičemž by
měla být půlka všech vozů zákazníkům prodána na základě předplacených služeb. Mimoto také
předpokládá, že bude jedna třetina všech vozů, které prodá, vybavena autonomním řízením.
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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.

