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Generální ředitel automobilky Volvo Cars
Håkan Samuelsson byl jmenován Osobností
automobilového světa roku 2018
Prezident a generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson byl porotou
soutěže World Car of the Year jmenován Osobností automobilového světa roku 2018.
Cena mu byla udělena dnes na Ženevském autosalonu ve Švýcarsku.
„Získané ocenění vnímám jako uznání za úsilí, které jsme v celé organizaci Volvo Cars v
posledních letech vyvinuli,“ uvedl Håkan Samuelsson.

Společnost Volvo Cars dosáhla v roce 2017 při celkovém počtu 571 577 vozů prodaných po celém
světě a zvýšení provozního zisku (EBIT) o 27,7 % rekordních zisků a prodeje. Úspěšnost finanční
a provozní transformace probíhající pod taktovkou pana Samuelssona potvrzuje fakt, že švédská
automobilka zažívá již čtvrtý rok rekordního růstu.

Pod vedením pana Samuelssona společnost Volvo Cars představila modulární architekturu SPA i
kompaktní modulární architekturu CMA, které představují základ pro revitalizaci produktového
portfolia, v rámci něhož bylo v posledních třech letech představeno sedm nových modelů.

Novou tvář modelové řady Volvo tvoří vůbec poprvé hned tři globálně dostupné modely SUV, které
prezentují značku v nejrychleji se rozvíjejícím segmentu automobilového průmyslu.
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Za pana Samuelssona se společnost Volvo Cars jako první v automobilovém průmyslu v roce
2017 zavázala, že bude každé nové Volvo uvedené na trh od roku 2019 vybaveno
elektromotorem. Závazek společnosti Volvo Cars k elektrifikaci jejích vozů byl podtržen
představením automobilky Polestar jako nové samostatné značky zaměřující se na výrobu
sportovních elektrifikovaných vozidel.

Dále se pan Samuelsson stal prostředníkem zajišťujícím prohloubení spolupráce automobilky
Volvo Cars s mateřskou čínskou společností Geely Holding a s dalšími strategickými partnery. V
roce 2017 odstartoval společný podnik s automobilkou Geely, jehož smyslem je dosáhnout
ekonomické efektivity při vývoji nových technologií.

Mimo to společnost Volvo Cars podepsala v roce 2017 rámcovou smlouvu s firmou Uber. Na
základě této dohody by měla automobilka v letech 2019 až 2021 dodat společnosti Uber až 24 000
vozů kompatibilních s požadovanou technologií autonomního řízení určených pro sdílenou jízdu.

Za působení Håkana Samuelssona společnost Volvo Cars přišla také s alternativou k tradičnímu
modelu vlastnictví vozu a představila nový program předplacených služeb Care by Volvo (v ČR
bude k dispozici později). Smyslem programu Care by Volvo, který bude dostupný pro malé SUV
XC40 a nové kombi V60, je nabídnout zákazníkům možnost vlastnit vůz způsobem, který bude
stejně transparentní, jednoduchý a bezproblémový jako by se jednalo o mobilní telefon.

Soutěž World Car of the Year je uznávána jako číslo jedna mezi nezávislými automobilovými
soutěžemi pořádanými po celém světě. Titul Osobnost automobilového světa roku 2018 udělený
panu Samuelssonovi se přidá k jeho dalším nedávno získaným cenám, které si vysloužil svým
vedení automobilky Volvo. Mezi ty patří i prestižní ocenění Zlatý volant 2017 udělované
německým vydavatelstvím Springer. Není to tak dlouho, co Håkan Samuelsson získal titul CNET
Disruptor of the Year na Detroitském autosalonu 2018.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/226210/photos
Video je k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/226210/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
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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 38 000 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) 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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