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Pressinformation

Volvos vice VD Jorma Halonen går i pension
Jorma Halonen, vice koncernchef i Volvo kommer att gå i pension den 1 april
2008. Han har under senare år bl.a. varit ansvarig för Volvos expansion i Asien.

”Jag har sedan en tid funderat över min situation och kommit fram till att det börjar bli
dags att dra ner på mitt arbetstempo. De senaste åren har varit mycket intensiva med
många resor och tidsomställningar som sliter på kroppen, ” säger Jorma Halonen i en
kommentar.
Volvos koncernchef, Leif Johansson säger:
”Jorma har dragit ett tungt lass och ihop med goda medarbetare bl.a. levererat affären
med Nissan Diesel i Japan och nu senast överenskommelsen med Eicher i Indien.
Visserligen återstår mycket att göra, bl.a. i Kina, men vi har nu en organisation på plats
som kan hantera dessa frågor. Även om Jorma kommer att lämna ett tomrum efter sig,
kan detta vara en bra tidpunkt att lämna över stafettpinnen.”
2007-12-18
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.

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 cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i
19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 248 miljarder SEK och är noterat på
OMX Nordiska Börs Stockholm.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20071218 kl 16.15.
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