
Autoliv startar samarbete med Seeing Machines för att utveckla
förarkameror
(Stockholm, 17 augusti 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag,
startar samarbete med Seeing Machines (LSE:SEE), ledande inom avläsning av människor genom datorseende, för
att utveckla nästa generation förarkameror (DMS) till självkörande bilar.

Enligt National Highway Traffic Safety Administration i USA dog, enbart under 2015, 3.477 personer och 391.000 skadades i bilolyckor som orsakades av att föraren
hade varit ouppmärksam. The American Automobile Association menar att 21% av alla trafikolyckor med dödlig utgång orsakas av att föraren är trött. Autoliv och
Seeing Machines har startat ett samarbete för att utveckla högklassiga förarkameror (DMS) som upptäcker när föraren är distraherad eller trött genom att mäta
ögonens och huvudets position. Systemet kommer att påkalla förarens uppmärksamhet när farliga situationer är på väg att uppstå.

Med god förståelse för hur föraren mår kan Autoliv utveckla teknologier som är kritiska för funktioner med hög automatiseringsgrad, däribland att kunna köra
säkert utan att föraren håller händerna på ratten. I framtida affärer med fordonstillverkare kommer Autoliv bli huvudleverantör av dessa förarkameror.

"Autoliv och Seeing Machines går samman för att minska antalet olyckor som orsakas av att föraren har bristande uppmärksamhet," säger Johan
Löfvenholm, President Autoliv Electronics. "Vi delar passionen för att rädda fler liv – och tillsammans utvecklar vi en av världens mest avancerade
förarkameror."

“Samarbetet mellan Seeing Machines och Autoliv passar utmärkt när vi utökar vårt nätverk av samarbetspartners” säger Mike McAuliffe, koncernchef för
Seeing Machines. “Båda företagen är ledande på teknologier och djupt engagerade i ökad trafiksäkerhet med hjälp av vår avancerade DMS-teknologi för
fordonstillverkare.”

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications.         Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen.
Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder
runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets
aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs
hemsida www.autoliv.com.

Om Seeing Machines

Seeing Machines, (AIM: SEE) är industriledande på teknologier inom avläsning av människor genom datorseende, vilka kommer skapa banbrytande lösningar vad
gäller prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Med mer än 15 års investering i forskning och utveckling och beprövad industriell erfarenhet använder Seeing



gäller prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Med mer än 15 års investering i forskning och utveckling och beprövad industriell erfarenhet använder Seeing
Machines sin patentskyddade plattform för att leverera precis spårbarhet och analys av huvuden, ansikten och ögon. En betydelsefull applikation är system som
genom att avläsa förare (DMS) upptäcker och åtgärdar trötthet, distraktion och andra sinnestillstånd som är av betydelse vid införandet av förarassistanssystem,
självkörande bilar samt Seeing Machines banbrytande säkerhetsprodukt Guardian Fleet. Seeing Machines teknologi har använts av globala industriledare på
marknaden. Seeing Machines huvudkontor ligger i Canberra, Australien. Kontor och medarbetare finns även i Melbourne, Tucson, Silicon Valley, Detroit och i
Storbritannien. För ytterligare information besök www.seeingmachines.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta
Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden omfattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling
som Autoliv Inc och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, även uttalanden om möjligheten att parter ska
samarbeta, utveckla och kommersialisera teknologier för föraravläsningssystem framgångsrikt, grundas på våra nuvarande förväntningar, antaganden och
tillgänglig data från tredje part. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte
varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är
beroende av kända och okända risker, samt allmänna osäkerhetsfaktorer, vilket kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som
uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare
uppgivits. För alla uppgifter och uttalanden i detta eller annat dokument som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd
som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden om så inte
krävs enligt lag.


