
ECARX investoi Zenseactiin – yritykset
kehittävät autonomista ajoteknologiaa
Kiinassa
Yksityinen kiinalainen yhdistetyn autoteknologian toimittaja ECARX on investoinut
Volvo Carsin autonomisen ajamisen ohjelmistokehittäjään Zenseactiin.

ECARX saa 15 prosentin osuuden Zenseactista ja sijoittaa strategisesti yhtiön
jatkuvaan autonomisen ja turvallisuusteknologian kehitystyöhön. Yritykset aikovat
tehdä yhteistyötä autonomisen ajamisen parissa Kiinan markkinoilla Zenseactin
globaalin ohjelmistoalustan pohjalta.

Strateginen investointi ja suunniteltu yhteistyö ECARXin kanssa vahvistavat
Zenseactin asemaa Kiinassa, joka on maailman suurin automarkkina. Näin yritys voi
kiihdyttää autonomisen teknologian käyttöönottoa Kiinassa Geelyn eri automerkkien
kanssa.

“Zenseact on autonomisen ajoteknologian edelläkävijä, ja tämä strateginen investointi
ECARXilta auttaa meitä kasvamaan Kiinassa. Sijoitus laajentaa jalanjälkeämme
alueella ja antaa Zenseactille selkeän reitin nopeampaan kasvuun”, Volvon pääjohtaja
ja Zenseactin hallituksen puheenjohtaja Håkan Samuelsson sanoo.

Zenseactin ensimmäinen toimitus käsittää Volvon ja Polestarin seuraavan sukupolven
autoihin suunniteltua teknologiaa, kuten aktiivisia turvallisuustoimintoja ja valtateille
tarkoitetun autonomisen ajotoiminnon.

Strateginen investointi antaa Zenseactille mahdollisuuden hyödyntää autonomisten
ajojärjestelmien kasvavaa kysyntää Kiinassa. Yritys työskentelee myös LiDAR-
teknologiaa kehittävän Luminarin kanssa kattavan autonomisen kokonaisuuden
kaupallistamiseksi.

"On tullut aika viedä huippuluokan autonomiset ajopalvelut yhä useammille kiinalaisille
asiakkaille. ECARX on innovatiivinen teknologiayritys, jolla on vahva asema Kiinassa.
Kuljettajat eri puolilla Kiinaa voivat pian hyödyntää uusia ohjelmisto- ja tekoälypohjaisia
turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla voimme välttää onnettomuuksia, pelastaa
ihmishenkiä ja tehdä ajamisesta entistä nautinnollisempaa”, Zenseactin pääjohtaja
Ödgärd Andersson toteaa.

Volvo Carsin ja ECARXin välinen suunniteltu yhteistyö seuraa erillistä yritysten välistä
suunniteltua kumppanuutta tieto- ja viihdejärjestelmien parissa. ECARXin investoinnin
taloudellisia ehtoja ei ole julkistettu.

ECARX (ECARX Technology Co., Ltd.) on autojen älyteknologiaan keskittynyt yritys,
jonka perustivat Volvo Carsin ja sen emoyhtiö Zhejiang Geely Holding Groupin
puheenjohtaja Eric Li sekä ECARXin pääjohtaja Ziyu Shen vuonna 2016.
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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.

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.

Tietoja Zenseactista
Zenseactin tarkoituksena on tehdä turvallisesta ja älykkäästä liikkumisesta todellisuutta
kaikille ja kaikkialla. Se kehittää autonomisiin ajojärjestelmiin erilaisia
ohjelmistoratkaisuja tunnistuksesta aktivointiin. Tavoitteena on luoda huipputekninen
ohjelmistopalvelualusta, joka palvelee eritasoista autonomista ajamista ja tarjoaa
ylivertaista skaalautuvuutta. Volvo Cars perusti Zenseactin vuonna 2020, ja se toimii
Ruotsin Göteborgissa ja Kiinan Shanghaissa. Yhtiön palveluksessa on noin 600
insinööriä, joiden päämääränä on saavuttaa nollataso onnettomuuksissa.

Lisätietoja: Catarina.falkenstrom@zenseact.com
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