
Autoliv förvärvar expertis inom LiDAR och Time of Flight-kameror
(Stockholm, 28 september 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, har tecknat överenskommelse om att
förvärva vissa tillgångar i ett svenskt bolag specialiserade på LiDAR.

Fotonic i Norden AB, baserade i Stockholm och Skellefteå, designar, utvecklar och tillverkar LiDAR-produkter och Time of Flight-kameror. Förvärvet omfattar
överlåtelse av vissa immateriella rättigheter, tillgångar hänförliga till utveckling och prototyper samt utvecklingsresurser, däribland omkring 35 ingenjörer och experter
inom LiDAR och Time of Flight-kameror.

”LiDAR och Time of Flight-kameror är betydelsefulla sensorer för att självkörande bilar ska bli verklighet. Vi är mycket nöjda med att detta starka och kunniga team
ansluter sig till oss. De kommer bidra med att ytterligare stärka Autolivs redan starka kompetens och expertis inom LiDAR och visions-algoritmer,” säger Johan
Löfvenholm, President Autoliv Electronics.

Detta kompletterar samarbetet med Velodyne. Förvärvet förväntas slutföras före årsskiftet 2017 och är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor. De förvärvade
tillgångarna och resurserna kommer ingå i segmentet Autoliv Electronics.

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.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Denna rapport innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas
”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning
tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, däribland uttalanden om möjligheten att slutföra transaktionen och flytta över
relevanta rättigheter, tillgångar och resurser, grundas på våra nuvarande förväntningar, olika antaganden och uppgifter inhämtade från utomstående. Våra
förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte garantera att framåtblickande
uttalanden materialiseras i framtiden eller att de visar sig vara korrekta då framåtblickande uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker,
osäkerhet och andra faktorer som kan resultera i att framtida resultat väsentligen avviker från resultat som de uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Det
finns ett flertal risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan innebära att resultatet ändras betydligt jämfört med vad de setts ut i framåtblickande
uttalanden. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är s.k. ”forward-looking statements” åberopar vi det skydd som USA:s [Amerikas Förenta Staters]
”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.



”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.


