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P R E S S R E L E A S E 

AB Volvo publicerar Års- och 
hållbarhetsredovisning 2018 

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 på 
www.volvogroup.se.  

Under temat Bidra till ökat välstånd beskriver rapporten Volvokoncernens strategi och de aktiviteter 
som bidrog till att 2018 blev ett rekordår när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten 
belyser också Volvokoncernens starka ställning inom nya teknologier som elektriska fordon, 
automation och uppkopplade fordon. 

Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och 
är också en integrerad del i Års- och hållbarhetsredovisningen, som förklarar hur Volvokoncernen 
skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället som i stort. 

– Våra produkter och tjänster hjälper våra kunder att bygga vägar, transportera gods, se till att 
människor kommer till jobbet och en mängd andra saker som får samhället att fungera och gör ett 
modernt liv möjligt. Och i takt med att världens befolkning fortsätter att växa kommer behovet av 
hållbara transporter och infrastrukturlösningar också att öka. Effektiva och hållbara transporter är 
en förutsättning för ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och bekämpning av klimatförändringarna. 
Vi tror att övergången till hållbara transporter erbjuder enorma möjligheter för våra kunder, för 
samhället och för oss i Volvokoncernen, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef. 

Samtidigt publicerades Volvokoncernens GRI-index. 

12 mars 2019 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Eliasson, Volvokoncernens 
mediarelationer, 076-553 72 29. 

 

För fler nyheter besök www.volvogroup.se  
 
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 
105 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte 
Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. 
Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
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