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

Inbjudan till Volvokoncernens rapport för andra 
kvartalet 2022 
 
Volvokoncernens kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022 publiceras den 19 juli 2022 
kl. 07.20. 
Det kommer att hållas en telefonkonferens för press och analytiker som startar kl. 09.00. 

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar kommer att hållas online och 
sänds kl. 09.00. Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef och vd Martin 
Lundstedt och finanschef Tina Hultkvist.  
 
För att lyssna in på onlinekonferensen, vänligen logga 10 minuter innan konferensen startar.  
 
Logga in via denna länk:  
https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5563907&link
SecurityString=bef04d3f4 
 
Samtal med media kan arrangeras från kl. 10.15. Vänligen kontakta Claes Eliasson för 
intervjuförfrågningar.  
 
5 juli, 2022 
 
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29 
 
 
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 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 
miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

http://www.volvocars.com/
https://fronto.vancastvideo.com/event/mmFm9PM1/2650/signup?lang=2224
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservices.choruscall.de%2FDiamondPassRegistration%2Fregister%3FconfirmationNumber%3D5563907%26linkSecurityString%3Dbef04d3f4&data=05%7C01%7CChristel.Kjellberg%40volvo.com%7C3f7ec375fa314670a98608da5dcdc16d%7Cf25493ae1c9841d78a330be75f5fe603%7C0%7C0%7C637925435681509721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RqO8FosqnwG6%2FMUuqfBWW%2F5sQ1CRYILJ1EaHkhTb%2FSo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservices.choruscall.de%2FDiamondPassRegistration%2Fregister%3FconfirmationNumber%3D5563907%26linkSecurityString%3Dbef04d3f4&data=05%7C01%7CChristel.Kjellberg%40volvo.com%7C3f7ec375fa314670a98608da5dcdc16d%7Cf25493ae1c9841d78a330be75f5fe603%7C0%7C0%7C637925435681509721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RqO8FosqnwG6%2FMUuqfBWW%2F5sQ1CRYILJ1EaHkhTb%2FSo%3D&reserved=0
https://www.volvogroup.se/sv-se/home.html
https://twitter.com/volvogroupse
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