
Volvo Cars stödjer Polestars framtida
tillväxt
Volvo Cars fullföljer sitt åtagande att stödja tillväxten och utvecklingen av Polestar genom att
tillhandahålla finansiellt stöd i form av ett 18-månaderslån på totalt 800 miljoner USD. Lånet
inkluderar en option för Volvo Cars att konvertera lånet till aktier pro rata i en eventuell framtida
nyemission från Polestar. 

Lånebeloppet  från  Volvo Cars  är  i  paritet  med  det  direkta  och  indirekta  finansiella  och
likviditetsmässiga  stödet  som  Polestars  andra  stora  aktieägare,  PSD  Investment,
tillhandahåller.

Detta  paket,  tillsammans  med  andra  planerade  finansieringsaktiviteter  av  Polestar,  ger
företaget tillräckliga finansiella medel under 2023.

Volvo Cars  etablerade Polestar  som ett  nytt  elbilsfokuserat  varumärke  och  är  den största
institutionella aktieägaren i företaget. Volvo Cars ägarandel i Polestar uppgår till 48,3 procent.

"Polestar är vårt intressebolag och en viktig affärspartner, eftersom det spelar en nyckelroll i
vår strategiska ambition att bli helt elektriska till 2030 och forma framtidens mobilitet", säger
Johan Ekdahl, CFO på Volvo Cars. Han tillägger, "Det ekonomiska stödet som vi tillhandahåller
tillsammans med Polestars andra huvudägare kommer att säkerställa att Polestar förblir stabila
i att ytterligare leverera på sina ambitioner som ett prestandamärke för elbilar."

Volvo Cars starka balansräkning, likviditet  och kassaposition gör att  Volvo Cars kan stödja
Polestar och samtidigt genomföra sina egna långsiktiga tillväxt- och transformationsplaner.

Vänligen se pressmeddelandet från Polestar för mer information.

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-03 13:10 CET.
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Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden
uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i
världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq
Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta
speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att
kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor
och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i
Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA),
Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och
Shanghai (Kina).


