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Ny vd för Volvo Financial Services
Martin Weissburg, 48, har utsetts till ny vd för Volvokoncernens
kundfinansieringsbolag Volvo Financial Services, VFS. Weissburg, som idag är
chef för VFS Nordamerikanska verksamhet, tillträder sin nya tjänst den 15 maj i
år och ersätter Salvatore L Mauro som har utsetts till ny chef för
Volvokoncernens representationskontor i New York.
Samtidigt har det beslutats att Volvo Financial Services huvudkontor skall
flyttas från Montvale, New Jersey, till Greensboro, North Carolina, som är
centrum för Volvokoncernens Nordamerikanska lastvagns- och
kundfinansieringsverksamhet.

Martin Weissburg har tjänstgjort som chef för Volvo Financial Services
Nordamerikanska verksamhet sedan 2005 och blir i samband med utnämningen till ny
vd också ny ledamot av Volvos koncernledning.
”Det känns väldigt spännande för mig att få ta över ansvaret för Volvo Financial
Services, som med sina över 1 200 anställda hanterar finansiella tjänster åt
Volvokoncernens kunder i över 40 länder”, säger Martin Weissburg. ”Genom flytten
av huvudkontoret till Greensboro samlas huvudkontoren för all lastvagns- samt
kundfinansieringsverksamhet i Nordamerika i Greensboro, vilket har klara fördelar.”
Salvatore Mauro, 50, har varit vd för Volvo Financial Services sedan 2001. Innan dess
var han bland annat chef för Volvo Personvagnars europeiska
kundfinansieringsverksamhet.
Som ny chef för Volvokoncernens amerikanska representationskontor blir han bland
annat ansvarig för myndighets-, medie- och investerarkontakter i Nordamerika. Han
efterträder Stefan Lorentzsson som flyttar tillbaka till Sverige.
”Jag har arbetat med finansiella frågor under nästan hela min karriär och ser verkligen
fram emot att få ta mig an helt andra och viktiga frågor för koncernen”, säger Salvatore
Mauro.
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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.

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
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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