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P R E S S M E D D E L A N D E 

Volvo informerar om nuläget med anledning 
av COVID-19 samt skjuter upp årsstämman 

AB Volvos styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman givet de osäkra och accelererande 
konsekvenserna av coronaviruset COVID-19. 
 
Under de senaste dagarna har en rad myndigheter runt om i världen fortsatt att fatta beslut om 
åtgärder som direkt påverkar Volvokoncernens verksamhet och kunder. Besluten inkluderar att 
stänga gränser, minimera rörelsefriheten för medborgare och att stänga verksamheter. Flertalet av 
koncernens tillverkningsenheter är för tillfället stängda och medarbetare i flera länder är permitterade. 
Den senaste tidens utveckling får en direkt effekt på ekonomier viktiga för Volvokoncernen och 
bedömningen är att det rådande läget kommer att leda till en svagare efterfrågan på koncernens 
produkter och tjänster. Som tidigare indikerats kommer detta få en väsentligt negativ påverkan på 
koncernens finansiella utveckling.  
 
I skenet av ovan har AB Volvos styrelse beslutat att skjuta på årsstämman för att ge bolaget och 
styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen. 
 

- Vi följer från styrelsens sida noga utvecklingen kring hur den mycket svåra situation som 
världen befinner sig i påverkar Volvokoncernen och dess efterfrågan på bolagets produkter 
och tjänster, säger AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg. Vi anser att det i 
dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen 
utvecklas.   

 
Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny 
kallelse kommer att skickas ut i god tid före årsstämman. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29 
 
 
 
 
 
För mer information, gå till volvogroup.se/press 

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar 
kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara 
transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 
uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
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