
Autoliv och Adient inleder samarbete om framtidens säkra,
komfortabla och bekväma bilsäten
(Stockholm, 12 september 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, inleder
samarbete med Adient (NYSE: ADNT), världsledande på bilsäten, för att utveckla säten som möter de utmaningar som uppstår
när framtidens bilar blir självkörande.

Interiören på självkörande bilar kommer bli än viktigare när förare och passagerare ägnar mer tid åt sådant som inte rör själva bilkörningen. När bilarna styrs
av datorer kommer passagerarna kräva betydligt större flexibilitet inuti fordonet – det ska finnas möjlighet både att slappna av, arbeta och umgås. Detta
skapar helt nya utmaningar kring både säkerhet och komfort. Samarbetet mellan Autoliv och Adient skapar förutsättningar att se bortom den traditionella
framåtriktade sittningen och ta fram optimalt integrerade produkter och lösningar som adresserar dessa utmaningar. 

I självkörande fordon kommer även fortsättningsvis säkerhetsbälten, försträckare och spännen att vara den primära fasthållningen om en olycka skulle
inträffa. Till en början kommer samarbetet mellan Autoliv och Adient att fokusera på optimal integrering av Autolivs säkerhetsprodukter i framtidens
otraditionella sittning samt att förbättra befintliga system med sätesmonterade krockkuddar och nya sidokrockkuddar för Euro NCAP. Målet är att lansera
lösningarna till kund under andra halvåret 2018.

I planerna ingår också gemensam utveckling av väl integrerade lösningar som ökar säkerhet, komfort och bekvämlighet för framtida mobilitet. Båda företagen är
öppna för att undersöka det eventuella värdet av att utvidga till applikationer utanför bilindustrin, så att människor kan resa och pendla på ett säkert sätt oavsett
färdmedel.

”Vi vill erbjuda den senaste teknologin med högsta möjliga kvalitet för att rädda fler liv,” säger Mikael Bratt, President Autoliv Passive Safety. ”Att förbättra
passagerares säkerhet kommer även fortsättningsvis vara högsta prioritet för vårt globala team ingenjörer. Tillsammans med Adient kan vi nu erbjuda den optimalt
uppgraderade lösningen - kunderna ska kunna känna att deras fordon utrustas med avancerade invändiga säkerhetslösningar.”

”Det är en mycket spännande tid för fordonsindustrin när mobiliteten nu står inför stora förändringar. Med våra världsledande teknologier och förmågor är vi redo att
utveckla nästa generation avancerade system för bilsäten,” säger R. Bruce McDonald, styrelseordförande och VD för Adient. ”Samarbetet med Autoliv innebär att två
ledande företag kan slå ihop sina styrkor för att förbättra säkerhet, komfort och bekvämlighet i framtidens självkörande bilar.” När bilkörningen blir allt mer elektronisk
och samarbete och socialt umgänge ökar, så flyttas uppmärksamheten från bilkörningen till bland annat sätet och sätets position. Man kommer se med nya ögon
på framtidens säten – konstruktion, materialval och transportteknik kommer påverka på den tid människor spenderar i trafiken.
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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 Adient

Adient är en global ledare inom bilsäten. Med 75,000 medarbetare på 230 tillverknings- och monteringsanläggningar i 33 länder producerar och levereras bilsäten
till alla fordonsklasser och samtliga större OEM. Våra specialister spänner över varje steg i processen vid framtagandet av bilsäten, från kompletta bilsätessystem till
individuella komponenter. Våra experter låter oss ta produkter från forskning och design hela vägen till utveckling och tillverkning – och in i mer än 25 miljoner
fordon per år.

”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 innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell
utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar
och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken
garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är
beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till 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 angivits. Förutom vår
skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande
uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k.
”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.


