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Koncern Volkswagen plánuje v Indii sloučit všechny
společnosti, které vyrábí a prodávají osobní vozy
› Navrhovanou fúzi již schválila představenstva dotčených tří firem: Volkswagen India
Private Ltd (VWIPL), Volkswagen Group Sales India Private Ltd (NSC) a SKODA AUTO
India Private Ltd (SAIPL)
› Spojení těchto tří subjektů podléhá schválení příslušnými úředními orgány v Indii
› Restrukturalizace společností koncernu Volkswagen je významným milníkem v projektu
„INDIA 2.0“, který vede společnost ŠKODA AUTO, jehož cílem je posílit pozici koncernu
Volkswagen v Indii i díky využití stávajících synergií
› ŠKODA AUTO přebírá odpovědnost za řízení aktivit koncernu Volkswagen v Indii
Bombaj/Pune/Aurangabad, 3. dubna 2019 – Koncern Volkswagen oznámil svůj záměr sloučit
tři indické společnosti - Volkswagen India Private Ltd (VWIPL), Volkswagen Group Sales
India Private Ltd (NSC) a SKODA AUTO India Private Ltd (SAIPL). Fúzi již schválila
představenstva všech tří společností. Sloučení podléhá schválení příslušnými úřady v Indii.
Restrukturalizace společností koncernu Volkswagen v Indii je významným milníkem
v projektu „INDIA 2.0“ koncernu Volkswagen, který vede společnost ŠKODA AUTO.
Díky navrhované fúzi těchto tří společností dojde k efektivnějšímu využívání stávajících synergií
pro další rozvoj na tomto důležitém růstovém trhu. Značky koncernu Volkswagen působící v Indii,
tzn. Volkswagen, ŠKODA, Audi, Porsche a Lamborghini, si zachovají vlastní identitu, prodejní síť i
zákaznické programy. Všechny tyto značky budou v rámci společné strategie pro indický trh
fungovat pod vedením Gurpratapa Boparaie.
Gurpratap Boparai, Managing Director Volkswagen India Private Ltd a SKODA AUTO India Private
Ltd, říká: „Indie je pro koncern Volkswagen důležitým a atraktivním růstovým trhem.
V rámci navrhované fúze chceme využít a propojit technické a manažerské znalosti a zkušenosti
všech tří společností. Díky tomu optimálně využijeme potenciál koncernu Volkswagen ve vysoce
konkurenčním prostředí indického automobilového trhu. Toto spojení umožní lépe koordinovat a
zrychlit rozhodování a zvýšit efektivitu díky využití stávajících synergií.“
V červenci 2018 koncern Volkswagen potvrdil investici ve výši 1 miliardy eur do projektu INDIA 2.0.
V lednu 2019 pak bylo v Pune otevřeno Technologické centrum. Byl tak položen základní kámen
pro vývoj vozů založených na lokalizované subkompaktní platformě MQB-A0-IN, která je
přizpůsobená na míru požadavkům zákazníků na indickém subkontinentu. V další fázi projektu
bude koncern Volkswagen prověřovat i možnosti exportu vozů vyráběných v Indii.
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Koncern Volkswagen plánuje v Indii sloučit všechny
své podniky, které vyrábí osobní automobily
Koncern Volkswagen oznámil svůj záměr sloučit tři
indické společnosti - Volkswagen India Private Ltd
(VWIPL), Volkswagen Group Sales India Private Ltd
(NSC) a SKODA AUTO India Private Ltd (SAIPL). Fúzi již
schválila představenstva všech tří společností. Sloučení
podléhá schválení příslušnými úřady v Indii.
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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