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Pressrelease

Inbjudan till Volvokoncernens rapport för de
första sex månaderna 2014
Volvokoncernens rapport för de första sex månaderna 2014 publiceras den 18
juli 2014 kl. 07.20.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presentation av rapporten, följt av en frågestund, kommer att webbsändas kl 09.00.
Journalister som så önskar kan följa presentationen på en skärm på Volvokoncernens
huvudkontor i Göteborg. Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef
Olof Persson och finanschef Jan Gurander.
För att lyssna på presentationen, logga in på volvokoncernen.se. För att ställa frågor
via telefon, vänligen ring in cirka tio minuter före start.
SE: +46 851999032
UK: +44 2031940548
US: +18557161589
Repris:
+46 850556473
Konferens referens: 352538#
Intervjuer med media kl. 10.15, produkthallen, Volvokoncernens huvudkontor.
Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 14.30
Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef Olof Persson och finanschef
Jan Gurander. Telefonkonferensen kommer även att webbsändas, logga in på
volvokoncernen.se.
För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka tio minuter före start.
SE: +46 851999032
UK: +44 2031940548
US: +18557161589
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Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup hashtag: #VolvoQ2
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
Volvokoncernens medierelationer, +46 31 323 7229

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter
cirka 110 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader.
Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 270 miljarder kronor och är noterat på NasdaqOMX Stockholm. För mer
information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.
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