
Autoliv utser ny Europachef
(Stockholm, 2013-11-27) – – – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV, och SSE: ALIV sdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, har utsett
Jonas Nilsson till ny Europachef. Han kommer senast från International Automotive Components Group där han varit operativ
chef för den europeiska verksamheten.

Jonas Nilsson har mer än femton års yrkeserfarenhet, främst från bilindustrin. Sedan 1997 har han haft en framgångsrik internationell
karriär fokuserad på europeiska verksamheter. Förutom Sverige har han bott och verkat i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz.
Jonas har en högskoleingenjörsexamen med Maskininriktning från Chalmers Tekniska Högskola och en Executive MBA från European
School of Management. Jonas Nilsson börjar hos Autoliv i början av 2014.

Franck Roussel som varit interimschef för Autolivs europeiska verksamhet sedan våren 2013 tillträder en ny position som Vice President
för operationella projekt och global ledare för den växande rattaffären.

“Jag vill varmt välkomna Jonas Nilsson till Autoliv. Hans breda erfarenhet och förmåga att leverera resultat kommer att vara viktiga tillgångar
för att ta vår europeiska verksamhet till nästa fas. Jag vill samtidigt tacka Franck Roussel för hans starka engagemang i sin temporära roll
och önska honom lycka till i sin nya viktiga position”, sade Jan Carlson, VD och koncernchef för Autoliv.

Förfrågningar: 
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc.                                                                  Tel +46-8-587 20 600
Thomas Jönsson, VP Corporate Communications, Autoliv Inc.                                       Tel +46-8-587 20 627

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans
med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med över 55 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt
om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2012 c:a 8,3 miljarder dollar. Bolagets
aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information
finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.


