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Renault och Industrivärden föreslår möjlighet
till frivillig konvertering av Volvos A-aktier
AB Volvos två största ägare, Renault S.A. och Industrivärden, har i ett brev till
AB Volvos styrelse inför årsstämman den 6 april i år, föreslagit ett tillägg till AB
Volvos bolagsordning som möjliggör frivillig konvertering av aktier av serie A
till aktier av serie B. En ändring av bolagsordningen förutsätter bifall av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av både aktier och röster vid
stämman.

I brevet föreslår de båda ägarna ett införande av en ny klausul i AB Volvos
bolagsordning som gör det möjligt för ägare av aktier av serie A att vid begäran hos
Volvos styrelse kunna omvandla aktier av serie A till aktier av serie B.
Renault S.A. äger aktier i Volvo motsvarande 6,8 procent av utestående kapital och
17,5 procent av utestående röster. Industrivärden äger aktier motsvarande 4,6 procent
av utestående kapital och 11,1 procent av utestående röster.
2011-01-27
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för
marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19
länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat
på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller
www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för
offentliggörande 20110127 kl 08.00.
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