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Automobilka Volvo Cars začne ve své továrně
v belgickém Gentu vyrábět vozy značky Lynk & Co
Koncem roku 2019 začne výrobce prémiových automobilů, společnost Volvo Cars,
vyrábět ve své továrně v belgickém Gentu vozy pro novou automobilovou značku
Lynk & Co.
Uvedená zpráva znamená užší spolupráci mezi oběma společnostmi, která následuje poté, co
automobilka Volvo Cars v loňském roce získala 30 % akcií společnosti Lynk & Co. Společnost
Lynk & Co vznikla v roce 2015 jako nová značka koncernu Zhejiang Geely Holding, pod který
spadá také automobilka Volvo Cars.
Tím, že automobilka Volvo Cars poskytla společnosti Lynk & Co možnost rozšíření její výrobní
kapacity prostřednictvím gentské továrny, podpořila expanzi nové značky na území Evropy a dále
diverzifikovala sféru svého podnikání.
„Ve vstupu nové značky na evropský trh vidíme velký potenciál a rádi automobilce Lynk & Co
poskytneme podporu v podobě technologických a průmyslových odborných znalostí,“ uvedl
prezident a generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson.
„Společná výroba s automobilkou Lynk & Co bude mít mimo jiné pozitivní vliv na náklady,
zaměstnanost a výrobní objem belgické továrny, přičemž nám umožní dosáhnout dalších úspor
vzhledem k využití kompaktní modulární platformy CMA pro produkci vozů obou značek, tedy
Volvo i Lynk & Co,“ dodal Håkan Samuelsson.
„Naše továrna v Gentu je jednou z nejefektivnějších evropských automobilek, která se může
pochlubit vysoce kvalifikovanými zaměstnanci,“ prohlásil Javier Varela, senior viceprezident pro
výrobu a logistiku ve společnosti Volvo Cars. „Rozhodnutí společnosti Lynk & Co vybrat si pro
výrobní expanzi do Evropy právě gentskou továrnu svědčí o vysoké úrovni kontroly kvality, která
představuje klíč globální výrobní strategie automobilky Volvo Cars.“
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Užší spolupráce mezi automobilkou Volvo Cars a její sesterskou značkou přichází ve chvíli, kdy
švédská společnost vstupuje do fáze globálního růstu následujícího po kompletní transformaci
jejího obchodního modelu v posledních letech.
Společnosti Volvo Cars se podařilo vybudovat různorodě zaměřenou moderní automobilku, která
se může pochlubit vlastní značkou zaštiťující výrobu vysoce výkonných elektrických vozidel,
oddělením pro vývoj nových softwarů, prodejem založeným na principu předplacených služeb,
získáním akcií v automobilce Lynk & Co a založením společného podniku na sdílení technologií,
jehož smyslem je dosáhnout větší synergie s koncernem Zhejiang Geely Holding.
Továrna v Gentu je jednou ze dvou evropských továren společnosti Volvo Cars a vozy Volvo se
v ní vyrábějí již od roku 1965. V současné době zaměstnává kolem 5 000 lidí.
Aktuálně se gentská továrna soustředí na výrobu Volva XC40, které představuje nový přírůstek
do rychle se rozrůstajícího segmentu malých SUV a které bylo v předvečer Ženevského
autosalonu jmenováno Evropským autem roku 2018. V Gentu se vyrábějí také hatchbacky Volvo
V40 a V40 Cross Country a sedan S60, přičemž se zde zanedlouho začne vyrábět zbrusu nové
pětidveřové kombi Volvo V60, představené v únoru letošního roku.
Kromě 30 % akcií společnosti Lynk & Co vlastněných automobilkou Volvo vlastní 50 % těchto akcií
automobilka Geely Auto, zatímco koncern Zhejiang Geely Holding jich vlastní 20 %.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/226641/photos
Videa jsou k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/226641/videos
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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, kterou
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 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 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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