
Veoneer bildar forskningsråd
Stockholm, 18 september 2018: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNEsdb) bildar ett forskningsråd där framstående
medlemmar fortlöpande kan utveckla teorier och insikter utifrån sina respektive kompetensområden. Detta väntas bidra till nya
forskningsrön inom akademin och nya produkter och strategier till en fordonsindustri som förändras snabbt.

”Fordonsindustrin utvecklar bilar med allt fler autonoma funktioner. Genom att samla erfarna människor är vår ambition att driva en säker
utveckling. Forskningsrådet är en bra arena där djupa insikter inom teknisk forskning och utveckling kan delas,” säger Ola Boström, Veoneers
forskningschef. Forskningsrådet har sex medlemmar med djupa insikter inom forskningsområdet som blir allt mer viktig när fordonsindustrin
utvecklar bilar med allt mer självkörande funktioner.

Adrian Lund – tidigare chef för Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) och dotterbolaget Highway Loss Data Institute (HLDI) i USA –
bidrar med viktiga insikter om människors beteende och våra förväntningar på avancerad teknologi.

Chris Urmson – professor inom robotteknologi, VD för Aurora, tidigare ansvarig för Googles utvecklingsprojekt för självkörande bilar och
medlem av fakulteten vid Carnegie Mellon University – kommer ge betydande insikter inom självkörande bilar.

Natasha Merat – professor och forskningsledare för mänskliga faktorer och säkerhet vid institutet för transportstudier vid Leeds universitet –
bidrar med insikter om den mänskliga faktorns betydelse vid automatiserad körning, designens betydelse för förarens beteenden, i synnerhet
förardistraktioner och nya teknologiers inverkan på körningen. 

Jan Carlson – ordförande, VD och koncernchef på Veoneer.

Johan Löfvenholm – COO på Veoneer

Ola Boström – forskningschef på Veoneer
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Om Veoneer - Vår affärsidé är att är att skapa förtroende för mobilitet. Vi designar och tillverkar det senaste inom hårdvara, mjukvara och
lösningar för aktiv säkerhet, ADAS (förarassistanssystem), självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Veoneer bildades
2018 och bygger på ett arv med över 60 års erfarenhet från utveckling av bilsäkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och Veoneer har
7 900 medarbetare i 13 länder (inklusive joint venture-bolag) och är noterat på New York Stock Exchange (NYSE:VNE) och Nasdaq
Stockholm (SSE: VNE SDB).




