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Förändringar i Volvos koncernledning
Volvos finanschef Pär Östberg tar över ansvaret för koncernens asiatiska
lastvagnsverksamhet i samband med att Jorma Halonen går i pension den
första april i år.
Halonens övriga arbetsuppgifter kommer att fördelas på övriga medlemmar av
koncernledningen.
Ny finanschef och efterträdare till Pär Östberg kommer att utses under första
kvartalet i år efter årsbokslutet.

Pär Östberg har arbetat flera år i Asien, bland annat i rollen som chef för Volvo
Treasury Asia. Dessutom har han suttit i Nissan Diesels styrelse och som tidigare
finanschef för Renault Trucks varit djupt involverad i arbetet med att integrera Renault
Trucks och Mack i koncernen.
”Pärs erfarenhet både av Asien och av integreringen av nya förvärv gör honom
synnerligen lämpad att ta över ansvaret för den asiatiska lastvagnsverksamheten”,
säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Pär för med sig en erfarenhet och ett
kunnande som garanterar kontinuitet i det viktiga arbetet med att växa koncernen i
Asien.”
Jorma Halonens uppdrag i ett antal internstyrelser kommer att tas över av övriga
medlemmar av koncernledningen.
2008-01-09
Journalister som vill ha 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 20080109 kl 15.00.
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