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Pressrelease 

Kina Wileke har utsetts till ny Executive Vice 

President Group Communications & 

Sustainability Affairs på AB Volvo 

Kina Wileke har utsetts till Executive Vice President Group Communications & 
Sustainability Affairs och kommer att tillträdda rollen från den 1:a januari 2018.  

Kina Wileke är född 1974 och är för närvarande Senior Vice President Brand 

Communication & Marketing på AB Volvo Penta. Hon har dessförinnan haft rollen 

som Senior Vice President External Corporate Communication inom AB Volvo. ”Kina 

har 10 års erfarenhet från Volvokoncernen och är väl rustad för att stödja vår resa mot 

förbättrad lönsamhet genom kontinuerliga förbättringar och innovation,” kommenterar 

Martin Lundstedt, VD för Volvo Group.  

Kina Wileke ersätter Henry Sténson, som på egen begäran kommer att ta rollen som 

Senior Advisor till Volvos högsta ledning. 

”Henry Sténson har bidragit till att utveckla Volvokoncernen på många sätt. Han har 

på ett framgångsrikt stöttat införandet av en varumärkesbaserad strategi med ökat 

fokus på kundnytta och prestation samt införandet av en ny organsiation för att 

genomföra strategin,” kommenterar Martin Lundstedt, VD för Volvo Group. 

Låt oss gemensamt välkomna Kina och henne vårt fulla stöd i hennes nya roll.  

Martin Lundstedt 

VD för Volvo Group   

2017-09-18 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Henry Sténson tel. 

0765-53 72 29 
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För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se  

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 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 
Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information 
besök www.volvogroup.se. 
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