Pressinformation

Claes Nilsson blir ny chef för Europa-divisionen
vid Volvo Lastvagnar
Claes Nilsson blir ny chef för Volvo Lastvagnars Europa-division. Han är för
närvarande chef för International Division.

Leveranserna från Europa-divisionen uppgick till 49 200 lastbilar under 2006. Det
motsvarar 47 % av Volvo Lastvagnars totala leveranser på 105 500 vagnar. Europadivisionen har vuxit kraftigt de senaste åren som ett resultat av stora investeringar i
återförsäljarnätet samt den starka utvecklingen i östra Europa. Divisionen har idag
närmare 8 000 anställda.
Claes Nilsson efterträder Roar Isaksen som lämnar företaget. I en tidigare befattning var
Claes Nilsson ansvarig för utvecklingen av återförsäljarnätet vid Europa-divisionen.
Claes Nilsson har en gedigen bakgrund inom Volvo Lastvagnar med en lång rad olika
befattningar i bolagets ledning. Bland annat har han tidigare varit chef för strategisk
planering.
Rekrytering av ny chef för International Division påbörjas idag
2007-07-06
Bild på Claes Nilsson finns för nedladdning på www.volvotrucks.info, välj VTC
Management, därefter Management Images.
För ytterligare information, kontakta Tommy Kohle, tfn 031-666517 eller 0706-766517

För videomaterial 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.

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella och affärsfokuserade kunder
Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar med ett starkt global nätverk
av 3 000 serviceställen i mer än 130 länder. Under 2006 sålde Volvo Lastvagnar mer än 105 000 lastbilar över hela
världen. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan
och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.
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