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Automobilka Volvo Cars a společnost Volvo
Group předávají závod Volvo Ocean Race
do rukou nového vlastníka
Po 20 letech úspěšného pořádání závodu Volvo Ocean Race se společnosti Volvo Cars
a Volvo Group rozhodly předat závod Volvo Ocean Race do rukou španělské společnosti
Atlant Ocean Racing Spain S.L., která nyní tvořila součást širšího organizačního týmu
závodu.
„Jsme přesvědčeni, že po dvaceti letech provozování závodu nastal čas předat odpovědnost za
tuto prestižní událost novému schopnému majiteli nabízejícímu dostatek zájmu, zkušeností a
znalostí, které jsou třeba k budoucímu rozvoji závodu,“ uvedl Björn Annwall, senior viceprezident
ve společnosti Volvo Cars. „Společnost Volvo Cars se i v dalším ročníku chystá pokračovat ve své
podpoře regaty. Tentokrát avšak v roli sponzora se speciálním zaměřením na udržitelný rozvoj.“
„Závod Volvo Ocean Race se stal skvělým prostředkem k vytvoření pouta se zákazníky, posílení
značky Volvo a představení naší společnosti a našich produktů celosvětovému publiku,“ prohlásila
Kina Wileke, výkonná viceprezidentka pro komunikaci ve společnosti Volvo Group.
Společnosti Volvo Cars a Volvo Group aktivně pracovaly na rozvoji závodu, který dovedly až k
rekordním počtům návštěvníků v závodních vesničkách a k online a televiznímu pokrytí, z něhož
těží nejen společnosti samotné, ale i jejich partneři.
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Aktuální ročník bude pokračovat podle plánu. K přenosu vlastnických práv a odpovědností dojde
později. Následující edice závodu je plánována na roky 2021–2022.
Společnosti Volvo Cars a Volvo Group spojuje stejný název značky, ale jinak se jedná o dva
odlišné subjekty. Majitelem společnosti Volvo Cars, která se zabývá výrobou osobních vozidel,
je čínský koncern Zhejiang Geely Holdings, zatímco ve Švédsku registrovaná společnost Volvo
Group vyrábí nákladní vozidla, těžké stroje a strojírenské produkty
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/230024/photos
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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, 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 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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