
Veoneer introducerar superdator för autonom körning med
mjukvara från Zenuity och processorkraft från NVIDIA
Stockholm, 10 oktober 2018: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB), världens största företag specialiserat
på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning (AD), har utvecklat superdatorn ”Zeus”, konstruerad för
autonom körning på nivå 4 med Zenuitys mjukvara. ”Zeus” är baserad på NVIDIA DRIVE AGX Xavier och kör
operativsystemet NVIDIA DRIVE OS.

Superdatorn Zeus är en ADAS/AD ECU, ”hjärnan” som kombinerar data från kameror, radar och andra sensorer, tolkar situationen och sedan vidtar de
åtgärder som krävs. Zeus har utformats för att uppfylla kraven på nivå 4, Hög automation, enligt SAE (Society of Automotive Engineers), vilket innebär att
systemet för autonom körning sköter alla dynamiska körmoment, därmed krävs i de flesta fall ingen mänsklig interaktion.  

Veoneer och Zenuity, joint venture-bolaget mellan Veoneer och Volvo Cars, har utvecklat mjukvarukortet. Veoneer ansvarar för hårdvara och grundläggande
mjukvara, medan Zenuity ansvarar för utveckling av mjukvaran för autonom körning och fordonsintegration. Zeus baseras på skalbara NVIDIA DRIVE AGX
Xavier och kör operativsystemet NVIDIA DRIVE OS. 

”Vi har utvecklat Zeus för att mobilitetslösningar ska vara säkra och den är ett viktigt steg mot att kommersialisera autonom körning till 2021. Det nära
samarbetet med experter som NVIDIA och Zenuity är nyckeln till nyskapande, tillförlitliga lösningar för framtidens mobilitet”, säger Jan Carlson,
styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef för Veoneer.      

Superdatorn bygger på systemchipet NVIDIA Xavier som utformats med fokus på säkerhet genom att integrera sex olika processorer som accelererar olika
och redundanta algoritmer, däribland mjukvara för artificiell intelligens och djupinlärning. Plattformen kan bearbeta data från upp till 27 sensorer.    
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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).

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de
definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om
aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och förutser kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas
på nuvarande förväntningar, antaganden och data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns



på nuvarande förväntningar, antaganden och data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns
rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då
framåtblickande uttalanden i sig är beroende av kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet
avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare
angivits. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta meddelande åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”
erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller
framtida händelser.


