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Kommande förändringar i Volvokoncernens
ledning
Torbjörn Holmström, medlem av Volvokoncernens ledning, har meddelat att
han avser lämna positionen som Volvo Group Chief Technology Officer och
Executive Vice President Group Trucks Technology. Under hösten 2015
genomförs en global rekrytering av hans efterträdare.

”Efter att ha avslutat Volvokoncernens största industriprojekt någonsin, förnyelsen av
Volvo Trucks och Renault Trucks produktlinjer, är det tid att förbereda för min
efterträdare”, säger Torbjörn Holmström, Volvo Group Chief Technology Officer och
Executive Vice President Group Trucks Technology. ”För att driva omfattande
produktprojekt krävs kontinuerligt ledarskap på tekniksidan och nu är en bra tid att
söka en ny chef att leda den tekniska utvecklingen.”
Torbjörn Holmström kommer att fortsätta på sin nuvarande position tills en ny chef för
Volvokoncernens teknik- och produktutvecklingsorganisation för lastbilar är på plats.
Han kommer i framtiden att arbeta som Volvokoncernens seniora rådgivare inom
forskning och utveckling.
11 september, 2015

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031323 7229 alt. 0765-537229.

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 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader.
Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information
besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.
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AB Volvo
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 för
offentliggörande den 11 september 2015 kl 10.00.
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