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Automobilka Volvo Cars představila investiční
fond, jehož smyslem je podpořit začínající
společnosti
Prémiová automobilka Volvo Cars představila nový investiční fond, jehož
smyslem je finančně podpořit začínající technologické společnosti
s vysokým potenciálem bez ohledu na to, v jaké části světa byly založeny.
Úkolem fondu Volvo Cars Tech Fund je investovat do strategických technologických trendů, které mají na
svědomí transformaci automobilového průmyslu. Mezi ty patří například umělá inteligence, elektrifikace,
autonomní řízení a digitální mobilní služby.
První strategickou investicí fondu Tech Fund je financování firmy založené v Kalifornii, která se zaměřuje na
vývoj vyspělých senzorů, což podtrhuje rostoucí pole působnosti společnosti Volvo Cars v Silicon Valley.
Ze zapojení do investičního programu Volvo Cars Tech Fund budou společnosti těžit v celé řadě různých
ohledů. Mimo to, že budou spojovány s jednou z celosvětově působících prémiových automobilek, získají
začínající společnosti příležitost zhodnotit své technologie a zrychlit tempo představení svých produktů na
trhu.
Tím to však nekončí. Začínající podniky mohou těžit z unikátního přístupu automobilky Volvo Cars na čínský
automobilový trh, který je jejím největším působištěm, a současně získají potenciální přístup k automobilovým
a technologickým partnerům, kteří jsou součástí globální sítě společnosti Volvo Cars.
Generální ředitelem fondu Volvo Cars Tech Fund byl jmenován Zaki Fasihuddin, současný viceprezident pro
strategická partnerství v technologickém centrum společnosti Volvo Cars sídlícím v Silicon Valley.
„Pro investiční účely hledáme společnosti, které nám mohou poskytnout strategický přístup k novým
technologiím, možnostem a talentům,“ uvedl Zaki Fasihuddin. „Prostřednictvím podpory slibných začínajících
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firem stojících v popředí technologického vývoje, kterým poskytneme kapitál i strategické zvýhodnění,
usilujeme o posílení naší vedoucí role v technologické transformaci našeho průmyslového odvětví.“
„V současné době úzce spolupracujeme se slibnými technologickými firmami a když vidíme, že má něco pro
nás jako uživatele potenciál, můžeme nově do firmy také investovat, abychom pomohli urychlit společný
podnik,“ řekl Mats Moberg, člen správní rady fondu Tech Fund a viceprezident pro výzkum a vývoj ve
společnosti Volvo Cars.
Založení fondu Volvo Cars Tech Fund je součástí pokračujícího úsilí automobilky Volvo Cars o inovování a
jeho cílem je urychlit digitální transformaci společnosti. V loňském roce společnost Volvo Cars založila v
Silicon Valley digitální organizaci, která představuje další odrazový můstek pro vývoj jejích technologií a
služeb.
Mimo to společnost Volvo Cars na podzim roku 2017 získala aktiva a klíčové zaměstnance společnosti Luxe,
která na území USA nabízí prémiové služby, jejichž smyslem je sejmout z obyvatel města stres při parkování.
Zmíněná akvizice silně podpořila vývoj digitálních služeb poskytovaných společností Volvo Cars.
Bližší údaje a kontaktní informace získáte na webových stránkách:
https://group.volvocars.com/company/innovation/volvo-cars-tech-fund nebo sledujte investiční fond Tech
Fund na Twitteru.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/225619/photos
Video je k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/225619/videos

Volvo Car Group v roce 2017
Za fiskální rok 2017 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 061 milionů
švédských korun (v roce 2016 to bylo 11 014 milionů švédských korun). Tržby v tomto období činily 210 912
milionů švédských korun (180 902 MSEK). Za celý rok 2017 se po celém světě prodalo 571 577 vozů, což
oproti roku 2016 znamená zvýšení prodeje o 7,0 %. 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
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 2017 prodáno 571 577 jejích vozů ve 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 2017 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 38 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 v Čcheng-tu a Tačchingu (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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