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Volvo skriver ned sitt innehav i Blue Bird
Som tidigare meddelats i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet för 2005, har
Volvo sedan en tid övervägt en eventuell nedskrivning av innehavet i den
nordamerikanska skolbusstillverkaren Blue Bird. AB Volvo har nu beslutat att
göra en nedskrivning av nämnda innehav med USD 71 miljoner, cirka 550
MSEK. Nedskrivningen har ingen kassapåverkan.

Sedan hösten 2004 äger Volvo 42,5 procent i det USA-baserade bolag som i sin tur
äger Blue Bird. Bolaget, Peach County Holdings, bildades i samband med
avvecklingen av busstillverkaren Henlys Group. Henlys Group var tidigare ägare till
Blue Bird, men i samband med att Henlys kom på obestånd lades ägandet av Blue Bird
över i det nybildade och US A-baserade bolaget Peach County Holdings. Volvo, ett
bankkonsortium, en brittisk pensionsstiftelse och Blue Birds ledning blev ägare till det
nybildade bolaget.
Blue Bird har sedan rekonstruktionen inte utvecklats väl. Volvo har sedan en tid
tillsammans med övriga aktieägare undersökt olika möjligheter att stärka Peach
County Holdings likviditet och balansräkning. Volvo har dock beslutat att under
rådande omständigheter inte vidare medverka i dessa aktiviteter med följd att Volvo
gör en nedskrivning för det fjärde kvartalet för 2005 på sammanlagt 71 MUSD, cirka
550 MSEK. Nedskrivningen består av två delar, dels Volvos andel av resultatet för
Peach County Holdings för fjärde kvartalet 2005, dels det bokförda värdet på
innehavet i bolaget. Nedskrivningen har ingen kassapåverkan.
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För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt
0705-59 11 49

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 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 ca 81 000 anställda, produktionsanläggningar i 25
länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 200 miljarder SEK och är noterat på
Stockholmsbörsen och på NASDAQ i USA.
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