
Volvo Cars ja Geely Holding perustavat
Aurobayn yhteisiä voimansiirtotoimintoja
varten
Volvo Cars ja sen emoyhtiö Geely Holding ovat sopineet uuden yhteisyrityksen
perustamisesta. Autonvalmistajat toteuttavat aikaisemman suunnitelmansa yhdistää
voimansiirtotoiminnot erilliseksi liiketoiminnaksi, josta vastaa jatkossa Aurobay-niminen
yritys.

Aurobay on globaali toimija, joka toimittaa kokonaisia voimansiirtoratkaisuja, joihin
lukeutuvat uuden sukupolven polttomoottorit, vaihteistot ja hybridiratkaisut.

Aurobayn omistavat aluksi yhdessä Volvo Cars ja Geely Holding, ja osana sen
perustamista Volvo Cars siirtää tulevina kuukausina kaikki resurssit omistamastaan
Powertrain Engineering Sweden -tytäryhtiöstä, Ruotsissa sijaitsevasta Skövden-
moottoritehtaasta ja sen tutkimus- ja kehitystyötiimistä sekä Kiinassa sijaitsevasta
moottoritehtaasta uuden yhteisyrityksen alaisuuteen.

Erillisen yhteisyrityksen luominen ja resurssien siirto antavat Volvolle mahdollisuuden
keskittyä tulevina vuosina täysipainoisesti uusien premium-täyssähköautojen
kehitystyöhön. Yhtiön tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 50 prosenttia sen
kokonaismyynnistä koostuu täyssähköautoista toisen puoliskon koostuessa
hybrideistä, joissa on Aurobayn toimittama voimansiirto. Vuoteen 2030 mennessä
tavoitteena on, että kaikki Volvon myymät autot ovat täysin sähköisiä.

Uusi yritys tarjoaa Geely Holdingille vahvan tutkimus- ja kehitystyötiimin sekä
teknologisesti edistyneitä ja taloudellisia polttomoottoreita ja hybridivoimansiirtoja
autonvalmistajan eri merkkejä varten. Ratkaisu muodostaa vahvan perustan
huomattaville toiminnallisille, teollisille ja taloudellisille synergioille.

Uuden yrityksen tavoitteena on myös tarjota teknologiaa Geely Holding Groupin
ulkopuolisille asiakkaille, ja se haluaa olla johtava korkealaatuisten, vähäpäästöisten ja
kustannustehokkaiden voimansiirtoratkaisujen toimittaja.
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Volvo Car Group vuonna 2020
Tilivuonna 2020 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 834,5 miljoonaa euroa (1 403,9
miljoonaa euroa vuonna 2019). Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 25,8 miljardia
euroa (26,9 miljardia euroa). Vuoden 2020 kansainvälinen myynti käsitti 661 713 (705
452) autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin laskua vuoteen 2019 verrattuna.
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Tietoja Volvo Car Groupista
Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman
tunnetuimmista ja arvostetuimmista automerkeistä. Yhtiön myynti oli vuonna 2020
yhteensä 661 713 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut Zhejiang Geely Holdingin
omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuoden 2020 joulukuussa keskimäärin 40 000 (41 500) 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 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.


