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Förändring i Volvos koncernledning
Tony Helsham, ansvarig för att koordinera Volvokoncernens
eftermarknadsaffär, lämnar koncernledningen den siste mars i år.

Tony Helsham, 56, har arbetat inom Volvo sedan 1985 och har under sin långa karriär
i koncernen innehaft ett flertal tjänster på anläggningsmaskinssidan. Bland annat var
han ansvarig för integreringen av Samsungs grävmaskinsverksamhet efter att Volvo
köpte verksamheten 1998. Under 2000 – 2008 var han vd för Volvo Construction
Equipment.
”Jag har haft 25 fantastiska år med Volvo men efter att ha levt utanför mitt hemland
Australien i 32 år började jag känna att det var dags att flytta närmre hem och min
familj”, säger Tony Helsham.
”Tony Helsham har arbetat för koncernen i såväl Hong Kong som Nordamerika,
Sydkorea, Belgien och Sverige och jag vill passa på att tacka honom för de goda
insatser han gjort under sina många år inom Volvo”, säger Volvos koncernchef Leif
Johansson.
Volvo kommer nu att göra en översyn av hur efterträdarfrågan skall lösas.
2010-02-26
För 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 och tjänster 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
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på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller
www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.
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