
Volvo Cars Tech Fund sijoittaa lohkoketjuteknologiayritys
Circuloriin
Volvo Cars on investoinut lohkoketjuteknologiayritys Circuloriin sijoitusyksikkönsä Volvo Cars Tech Fundin kautta. 

Circulor ja Volvo Cars ovat tehneet viime vuosina yhteistyötä lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä sähköautojen akuissa
käytettävän koboltin jäljitettävyyden tehostamiseksi. 

Circulorin lohkoketjuteknologiaa käytetään nykyään Volvon akkujen toimitusketjussa. Sen avulla saavutetaan uudessa XC40
Recharge P8 -mallissa käytettävän koboltin sataprosenttinen jäljitettävyys. XC40 Recharge P8 on Volvon ensimmäinen
täyssähköauto, ja sen tuotanto käynnistyy myöhemmin tänä vuonna Belgian Gentissä. 

Volvon investointi Circuloriin antaa molemmille yrityksille mahdollisuuden laajentaa toimintaa koboltin seurannasta esimerkiksi
kiillemineraalin jäljitettävyyden parantamiseen. Kyseistä mineraalia käytetään eristysmateriaalina sähköisten Volvojen akustoissa. 

Volvo ja Circulor tutkivat myös mahdollisuutta laajentaa yhteistyötään muille osa-alueille, kuten hiilidioksidijalanjälkien seurantaan
ja pienentämiseen. Tämä auttaa Circuloria luomaan uusia eettistä louhintaa koskevia standardeja autoteollisuudessa ja muilla
teollisuudenaloilla. 

Volvo Cars Tech Fundin tekemä sijoitus on osa Circulorin rahoituskierrosta, jossa on mukana myös kolme muuta sijoittajaa:
SYSTEMIQ, Total Carbon Neutrality Ventures ja Plug & Play. 

“Olemme sitoutuneet raaka-aineiden eettiseen toimitusketjuun, ja yhteistyöllä Circulorin kanssa on siinä merkittävä rooli.
Tukemalla Circulorin jatkuvaa kehitystä voimme laajentaa lohkoketjuteknologian käyttöönottoa toiminnoissamme ja edesauttaa
kestävämpää liiketoimintaa”, sanoo Volvon hankintajohtaja Martina Buchhauser. 

Volvo oli ensimmäinen autonvalmistaja, joka alkoi hyödyntää lohkoketjuteknologiaa akuissa käytettävän koboltin
maailmanlaajuisen jäljitettävyyden parantamiseksi. Circulorin kehittämää teknologiaa hyödynnetään
yhteistyössä CATLin ja LG Chemin kanssa, jotka ovat Volvon akkutoimittajia. 

CATL ja LG Chem ovat tunnettuja akkuvalmistajia, joilla on menestyksekäs historia litiumioniakkujen toimittamisessa
kansainväliselle autoteollisuudelle. Ne täyttävät Volvon tiukat huipputeknologiaa, vastuullisia toimitusketjuja, hiilipäästöjen
vähentämistä ja kilpailukykyisiä kustannusmalleja koskevat vaatimukset. 

Volvon, CATLin ja LG Chemin väliset sopimukset koskevat akkujen toimitusta tulevana vuosikymmenenä uuden
sukupolven Volvo- ja Polestar-malleihin, kuten XC40 Recharge P8:aan. 

Volvo Cars Tech Fund perustettiin vuonna 2018, ja se investoi suuren potentiaalin teknologian startup-yrityksiin eri puolilla
maailmaa. Se keskittää sijoituksensa autoteollisuutta muuttaviin strategisiin teknologiatrendeihin, kuten tekoälyyn,
sähköistämiseen, autonomiseen ajamiseen ja digitaaliseen liikkuvuuteen. 
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Volvo Car Group vuonna 2019 

Tilivuonna 2019 VolvoCarGroup 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 705452
(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
kiinalaisenZhejiangGeelyHoldingin 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 valmistetaanSkövdessä(Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja
korikomponentitOlofströmissä(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 yhtiö onnistuu luomaan viisi miljoonaa suoraa asiakassuhdetta.
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.


