
Kutsu Volvo Carsin vuoden 2021
kolmatta vuosineljännestä koskevaan
tulosesitykseen
Volvo Cars julkaisee vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset
tiistaina 30. marraskuuta, 2021 klo 08:00.

Pääjohtaja Håkan Samuelsson ja talousjohtaja Björn Annwall järjestävät
lehdistötilaisuuden median edustajille kello 11:30 ja esityksen sijoittajille ja
analyytikoille kello 12:30. Esitykset järjestetään englanniksi, ja niiden jälkeen on
mahdollista esittää kysymyksiä. Toivomme sinun osallistuvan tilaisuuteen. Lisätietoja
on alla:

11:30 Lehdistötilaisuus median edustajille 
Linkki: live.volvocars.com

Toimittajien on mahdollista kysyä kysymyksiä lehdistötilaisuudessa pääesityksen
jälkeen. Jos haluat esittää kysymyksiä, voit käyttää joko chat-toimintoa verkossa tai
soittaa ja kysyä kysymyksesi suorassa lähetyksessä.

Yhteystiedot: +44 (0) 2071 928000

Vahvistustunnus: 3479748

12.30 Esitys ja kysymysten esittämismahdollisuus sijoittajille ja analyytikoille 
Linkki: live.volvocars.com

Yhteystiedot: +44 (0) 2071 928000

Vahvistustunnus: 6546768

Lisätietoja: Volvo Cars Media Relations, +46 31 596 525, media@volvocars.com 
Investor Relations, +46 708 158 485, investors@volvocars.com

Tervetuloa!

25.11.2021 

Volvo Car Finland 
 
PR & Communications Mia Pelttari
mia.pelttari@volvocars.com, puh. 0400 441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/

Volvo Cars vuosina 2020–2021

Vuoden 2020 heinäkuun ja vuoden 2021 kesäkuun välisenä aikana Volvo Car Group
saavutti liikevoitoksi 2,2 miljardia euroa (1,4 miljardia euroa vuonna 2019). Tuotot

https://live.volvocars.com/
https://live.volvocars.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&to=media@volvocars.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&to=investors@volvocars.com
http://www.media.volvocars.com/
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/videos/list
http://www.volvocars.fi/
http://www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/


jakson aikana olivat 28,9 miljardia euroa (27,1 miljardia euroa), ja maailmanlaajuinen
kokonaismyynti käsitti 773 000 autoa.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman
tunnetuimmista ja arvostetuimmista automerkeistä, jonka autoja myydään asiakkaille
yli 100 maassa. Volvo Cars on listattu Tukholman Nasdaq-pörssiin lyhenteellä
“VOLCAR B”.

Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja
turvallisella tavalla. Volvon tavoitteena on olla pelkkien sähköautojen valmistaja
vuoteen 2030 mennessä, ja se on sitoutunut jatkuvaan hiilijalanjäljen pienentämiseen
tavoitteenaan olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen 2040 mennessä.

Volvolla oli vuoden 2020 joulukuussa noin 40 000 kokopäiväistä työntekijää. Volvon
pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa
Göteborgissa, Ruotsissa. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa
(Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä Chengdussa, Daqingissa ja
Taizhoussa (Kiina). Yhtiöllä on lisäksi tutkimus- ja kehitystyö- sekä muotoilukeskuksia
Göteborgissa, Camarillossa (USA) ja Shanghaissa (Kiina).

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.


