
Jan Carlson Hedersdoktor på Linköpings Universitet
(Stockholm 25 maj 2018) – Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens
ledande bilsäkerhetsföretag, har utnämnts till hedersdoktor på Tekniska fakulteten, Linköpings Universitet.

Jan Carlson har en MSc i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola, nuvarande Tekniska fakulteten på Linköpings
Universitet. Jan utses till teknologie hedersdoktor för sina insatser inom svensk industriell, teknisk FoU.

”Jag är mycket stolt och känner mig ödmjuk inför utnämningen till hedersdoktor,” säger Jan Carlson. ”Utbildningen till ingenjör från Linköping
gav mig spetskompetens och bästa tänkbara grund för en framgångsrik karriär. Jag har haft förmånen att spendera merparten av min karriär
inom elektronikens framkant. Det har alltid varit ett dynamiskt område – och idag när mjukvarubolagen äntrar bilindustrin sker en
transformation av branschen som är mer spännande än någonsin.”

Som styrelseordförande, koncernchef och verkställande direktör för Autoliv, Inc. har Sverige tagit en ledande roll inom trafiksäkerhet bland
annat inom elektronik, datorseende och andra avancerade sensorsystem, vilket inneburit samarbete med Linköpings universitet båda inom
utbildning och forskning.

Tekniska fakultetens hedersdoktor Jan Carlson ger sin syn på trafiksäkerhet och framtiden för självkörande bilar på en gästföreläsning som
hålls fredagen den 25 maj kl. 11:00 i lokal Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications. Tel +46 (0)8 587 206 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 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23
tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var
under 2017 cirka 10,4 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.


