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

Volvokoncernen investerar i Designwerk 
Technologies AG för att komplettera 
förmågor inom elektromobilitet 

Volvokoncernen har tecknat slutgiltiga avtal om att förvärva 60 procent av Designwerk 
Technologies AG, ett ingenjörsföretag i Schweiz, som utvecklar och säljer 
elektromobilitetsprodukter och ingenjörstjänster. Genom att investera i Designwerk 
Technologies kommer Volvokoncernen att komplettera sin nuvarande kapacitet när det gäller 
nischprodukter och lösningar. 
 
- Designwerk Technologies har starka kompetenser inom elektromobilitet, med fokus på att 

utveckla, ta fram prototyper och producera nischprodukter med låg volym i hela det industriella 
elektromobilitetsspektrumet, vilket gör dem till ett utmärkt komplement till Volvokoncernens 
kapacitet. Investeringen stödjer Volvokoncernens övergång till klimatneutrala transportlösningar 
över olika segment, säger Lars Stenqvist, Volvokoncernens Tekniske direktör. 

 
Designwerk Technologies erbjuder skräddarsydda ellastbilar under varumärket Futuricum, och 
mobila snabbladdare och högspänningsbatterisystem. Som ett innovativt företag arbetar Designwerk 
Technologies med snabba återkopplingsslingor i utveckling nära kunderna för att ständigt förbättra 
sitt erbjudande. 
 
- Vi ser fram emot att fortsätta stödja Volvokoncernens elektromobilitetstransformation, med 

ytterligare agilitet och prestanda. Genom att addera Volvos skala och kompetens till vår 
nischproduktion kommer vi båda att kunna påskynda den nödvändiga implementeringen av 
elfordon och stödjande infrastruktur och öka andelen utsläppsfria transporter på vägarna, säger 
Adrian Melliger, vd för Designwerk Technologies. 

 
Designwerk Technologies kommer fortsatt att fungera som ett fristående företag. 
 
Slutförandet av transaktionen förväntas ske under de kommande veckorna. Transaktionen har ingen 
betydande inverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning. 
 
 
26 april, 2021 
 
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29 
 
 
 
 
 
 

http://www.volvogroup.mobi/
https://www.volvogroup.com/se/innovation/electromobility.html
https://www.designwerk.com/en/
https://www.futuricum.com/en/
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För mer information, gå till volvogroup.se  
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse 

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar 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. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 
medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. 
Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
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