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Pressrelease 

Volvokoncernen tecknar avtal om försäljning 

av fastigheter 

 

Bolag inom Volvokoncernen har tecknat avtal om försäljning av kommersiella 

fastigheter dels till bolag gemensamt ägda av Hemfosa Fastigheter AB och AB 

Sagax, dels till bolag ägda av AB Sagax. Köpeskillingen, på kassa och skuldfri 

basis, förväntas uppgå till cirka 2 miljarder kronor. Vid tidpunkten för 

transaktionens slutförande förväntas den finansiella nettoskulden i 

Volvokoncernens industriverksamhet minska med ca 1,9 miljarder kronor. 

Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat 

om cirka 900 miljoner kronor det andra kvartalet 2014. Transaktionens 

genomförande är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. 

  

Transaktionen gäller till en betydande del försäljning av fastigheter i Göteborg som ägs 

av Volvokoncernen och hyrs ut till externa hyresgäster. Volvokoncernen har beslutat 

att sälja fastigheterna eftersom det inte bedöms vara strategiskt för koncernens 

verksamhet att fortsätta som fastighetsägare och hyresvärd. Därutöver omfattar 

transaktionen fastigheter i Danmark, Sverige och Finland som till största del kommer 

att hyras av bolag inom Volvokoncernen. 

 

Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på rörelseresultatet i segmentet 

”Lastbilar” på motsvarande cirka 200 miljoner kronor samt i segmentet ”Gemensamma 

koncernfunktioner och övrigt” på motsvarande cirka 700 miljoner kronor under det 

andra kvartalet 2014. 

Transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet 2014.  
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Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, 031- 

323 72 29 
 

 

 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews. 

 

 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 
cirka 110 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 
Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 270 miljarder kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer 
information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon. 

 

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 28 mars 2014  kl. 08.30. 
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