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Volvos koncernchef Leif Johansson slutar som
vd för AB Volvo sommaren 2011
Efter nära 14 år som vd för AB Volvo och chef för Volvokoncernen har Volvos
koncernchef Leif Johansson meddelat styrelsen för AB Volvo att han avser att
lämna sitt uppdrag som chef för Volvokoncernen i samband med att han fyller
60 sommaren 2011.
”Mina 14 år på Volvo har varit en fantastisk period i mitt liv och det är inte ett
beslut jag tagit med lätt hjärta, men någon gång måste man sluta”, konstaterar
Leif Johansson. ”Jag tycker att tidpunkten är lämplig både med tanke på mitt
eget liv men också på det mer stabila läget för koncernen.
”Leif Johansson har gjort ett imponerande jobb under sina år på Volvo och jag
beklagar att han väljer att sluta, men får samtidigt ha respekt för att han efter
många år av hårt arbete nu väljer att lämna”, säger AB Volvos
styrelseordförande Louis Schweitzer. ”I styrelsen kommer vi nu att fokusera på
att ta fram en lämplig efterträdare.”

I samband med att Leif Johansson slutar som vd kommer han också att lämna AB
Volvos styrelse.
”Jag tillkännagav mitt beslut idag eftersom jag ville ge styrelsen gott om tid att ordna
en väl fungerande succession”, säger Leif Johansson.
När han nu väljer att lämna sitt jobb som koncernchef för Volvo är han tydlig med att
han inte gör det för att ta ett vd-jobb i ett annat bolag.
”Jag har varit vd för börsnoterade bolag i snart 20 års tid och lämnar inte för att ta ett
nytt vd-jobb, men däremot kan jag tänka mig att ta fler styrelseuppdrag”, säger Leif
Johansson.
Leif Johansson fyller 60 i augusti nästa år och har varit vd för AB Volvo och chef för
Volvokoncernen sedan 1997. Vid sidan om sitt arbete som chef för AB Volvo och
ledamot av Volvos styrelse, sitter han också i styrelsen för det amerikanska
läkemedelsföretaget Bristol Myers Squibb och SCA. Han innehar också ett stort antal
andra förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande för European Round Table of
Industrialist.

AB Volvo (publ)
Mediarelationer
405 08 Göteborg

Telefon
031 66 11 27

Telefax
031 66 12 71

Web
www.volvokoncernen.se

”Med tanke på det fantastiska jobb som Leif Johansson gjort med att utveckla
Volvokoncernen till en sant global och ledande aktör inom kommersiella fordon, hade
jag gärna sett att han stannat ett tag till men jag har naturligtvis respekt för hans
beslut”, säger Louis Schweitzer.
2010-12-08
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 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.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för
offentliggörande 20101208 kl 14.35.
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