Pressrelease

Kinesisk myndighet godkänner samriskbolag
mellan Volvokoncernen och Dongfeng Motor
Group
Den 7 januari 2014 godkände The National Development & Reform Commission
(NDRC) i Kina etableringen av ett samriskbolag mellan Volvokoncernen och
Dongfeng Motor Company Limited. För ett genomförande av affären krävs
ytterligare godkännanden av berörda myndigheter.

Som tidigare kommunicerats i januari 2013 har AB Volvo tecknat ett avtal med den
kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att
förvärva 45 procent av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles
(DFCV). DFCV kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom
tunga och medeltunga kommersiella fordon. NDRCs godkännande innebär ett viktigt
steg mot slutförandet av affären. För att affären ska kunna genomföras krävs att ett
antal villkor uppfylls, inklusive godkännande av berörda myndigheter, vars
godkännande ännu inte har givits.
Affären beräknas slutföras under mitten av 2014. Vid ett slutförande av affären stärker
Volvokoncernen sin position inom medeltunga och tunga lastbilar avsevärt.
The National Development and Reform Commission (NDRC) är en statlig myndighet
som lyder under Kinas statliga råd (China State Council). NDRC har ansvar för
planeringen av den kinesiska ekonomin och den makroekonomiska utvecklingen i
landet.
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För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter
cirka 115 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader.
Volvokoncernen omsatte 2012 cirka 304 miljarder kronor och är noterat 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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