
Volvo Cars avaa Torslandan tuotantolaitoksen ja toimistot
Ruotsissa
Volvo Cars käynnistää tuotantonsa Torslandan tehtaallaan Ruotsissa maanantaina 20. huhtikuuta koronaviruspandemiaan liittyvän
lyhyen työnseisahduksen jälkeen.

Yhtiö on myös päättänyt toivottaa työntekijät takaisin Ruotsin toimistoihin käytyään vuoropuhelun asiaankuuluvien ammattiliittojen
kanssa. Sekä tehtaat että toimistot ovat valmisteltu viime viikkoina niin, että ihmisten on mahdollisimman turvallista palata takaisin
töihin.

Jatkuva, tiivis vuoropuhelu kaikkien yhteistyötahojen ja tavarantoimittajien kanssa pyrkii varmistamaan tuotannon jatkumisen ja
vähentämään toimitusketjun häiriöitä. Torslandan tuotantomääriä mukautetaan vastaamaan markkinoiden kysyntää ja olemassa
olevia tilauskantoja.

"Meillä on vastuu työntekijöidemme ja toimittajiemme suhteen aloittaa toiminta uudelleen nyt, kun tilanne sen sallii", toimitusjohtaja
Håkan Samuelsson sanoi. "Paras asia, jonka voimme tehdä auttaaksemme yhteiskuntaa, on löytää tapoja käynnistää yritys
uudelleen turvallisella tavalla ja siten turvata ihmisten terveys ja heidän työpaikkansa."

Ennen henkilöstön paluuta maanantaina kaikki tilat on puhdistettu laajasti. Puhtaanapitorutiineja on tehostettu ja
pääsisäänkäynneillä tarjotaan vapaaehtoisia kehon lämpötilan ja happisaturaation* mittauksia.

Yritys on viimeisten viikkojen ajan tarkastellut jokaista Torslandan tehtaan työpaikkaa terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.
Jos sosiaalinen etäisyydenpito ei ole mahdollista, on toteutettu muita suojatoimenpiteitä.

Ruotsin toimistorakennuksissa kaikissa kokoushuoneissa, toimistotiloissa ja ravintoloissa on tilanteen mukaan varmistettu
sosiaalinen etäisyys esimerkiksi sijoittamalla työpöydät oikein sekä rajoittamalla kokoushuoneisiin ja ravintoloihin tulevien ihmisten
määrää.

Volvo Carsin maailmanlaajuisen tuotantoverkoston osalta myös Belgian Gentin tehtaan toiminta käynnistetään portaittain
uudelleen maanantaina 20. huhtikuuta alkaen. Yhtiö suunnittelee avaavansa Etelä-Carolinan tehtaansa Yhdysvalloissa
maanantaina 11. toukokuuta.

Ruotsin Skövden moottoritehdas ja Ruotsin Olofströmin korikomponenttien valmistustehdas jatkavat tuotantosuunnitteluaan
viikkotasolla ja mukauttavat toimintaansa muiden tehtaiden tarpeiden mukaan.

Muiden markkinoiden toimistotyöntekijät jatkavat paikallisten ohjeiden noudattamista, mutta Volvo Carsin terveys- ja
turvallisuusasiantuntijat toivovat, että ruotsalaiset toimintatavat voidaan toteuttaa myös muualla.

Volvo Cars jatkaa kotimarkkinallaan Ruotsin hallituksen aiemmin tänä vuonna käyttöön ottaman tukipaketin käyttöä, mikä
tarkoittaa jatkuvan työajan lyhentämistä useimmille työntekijöille. Hallituksen tuki antaa Volvo Carsille mahdollisuuden suojata
liiketoimintaansa, kunnes markkinat vakautuvat.

Suomessa Volvo Cars noudattaa viranomaisohjeistuksia sekä maahantuonnin että jälleenmyyjien toiminnassa. Automyynti ja huolto
palvelevat asiakkaita huomioiden vallitsevan tilanteen edellyttämät turvatoimet.

*mittaus suoritetaan pulssioksimetrillä, joka määrittää veren happipitoisuuden ja sykkeen.
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Volvo Car Group vuonna 2019

Tilivuonna 2019 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 356,5 miljoonaa euroa (1347,1 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tuotot
jakson aikana olivat yhteensä 26,0 miljardia euroa (23,9 miljardia euroa). Vuoden 2019 myynti käsitti ennätykselliset 705 452
(642253) autoa, mikä merkitsi 9,8 prosentin kasvua vuoteen 2018 verrattuna. Tulokset alleviivaavat Volvon talouden ja
toiminnan myönteistä kehitystä ja valmistelevat yhtiötä seuraavaan kasvuvaiheeseen.

Tietoja Volvo Car Groupista



Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista premium-
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2019 yhteensä 705 452 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut
kiinalaisen Zhejiang Geely Holdingin omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuonna 2019 keskimäärin 41 500 (41500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-,
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen pääkonttori sijaitsee
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä
Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja
korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä
ja turvallisella tavalla. Tämä näkyy yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen
puoliväliin mennessä puolet yhtiön kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista ja puolet tuotoista muodostuu
suorista asiakaskontakteista. Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla
ilmastoneutraali yhtiö vuoteen 2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut
vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland
Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto on
tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei
ole sallittua.


