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AB Volvos styrelse föreslår en utdelning av
likviden från försäljningen av UD Trucks
AB Volvos styrelse föreslår att likviden från försäljningen av UD Trucks delas ut till
aktieägarna och kommer kalla till en extra bolagsstämma för beslut. Förslaget innebär en
utdelning om 9,50 kronor per aktie, motsvarande ca 19 miljarder kronor. Den extra
bolagsstämman kommer att hållas den 29 juni 2021.
- Styrelsen anser att Volvokoncernens förbättrade lönsamhet och förmåga att hantera
lågkonjunkturer samt starka finansiella ställning möjliggör en utdelning av likviden från försäljningen
av UD Trucks till aktieägarna, säger AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg. Även efter
utdelningen står koncernen finansiellt stark med resurser att investera i framtidens teknologier och
affärsmodeller som driver övergången till fossilfria transporter och ett mer hållbart samhälle.
Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att skickas ut inom kort.
Avstämningsdag för utdelningen, om den godkänns av stämman, föreslås till den 1 juli 2021.

1 juni, 2021
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29
Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 17.35 CEST.

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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