
KONGSBERG AUTOMOTIVE VINNER HISTORISK KONTRAKT
VERDT EUR 287 MILLIONER (NOK 2.150 MILLIONER)
Kongsberg Automotive (KA) har signert en rekordstor kontrakt verdt 287 millioner euro (2.150 millioner kroner) med en
europeisk bilprodusent for leveranse av setekomfortprodukter til totalt seks ulike bilmodeller som produseres på samme
plattform mellom 2015 og 2024.

Setekomfortproduktene består av både statiske og justerbare trykkluftbaserte systemer for korsryggstøtte, setevarme og seteventilasjon. KA
vil starte produksjonen i andre halvdel av 2014 fra sin fabrikk i Pruszkow, Polen. De største volumene vil bli levert mellom 2016 og 2023.

“Disse setesystemene vil være noen av de mest avanserte i markedet, og det faktum at KA velges til å utvikle og implementere disse
komfortfunksjonene viser tydelig vårt engasjement og evne til og overgå kundenes forventninger til komfort. Våre ingeniører leter kontinuerlig
etter måter å forbedre komforten på for å kunne tilby den ultimate opplevelsen for fører og passasjerer. Jeg er veldig stolt av laginnsatsen som
ligger bak denne avtalen,” sier Scott Paquette, konserndirektør for Interior Systems i KA.

”Dette er en av de største kontraktene i KAs interiørdivisjon noensinne, og den viser at vi er en av de ledende aktørene i dette markedet. Å få
sjansen til å jobbe med de beste bilprodusentene i verden er svært motiverende, og jeg er sikker på at denne avtalen vil trigge flere
vekstmuligheter for oss fremover”, sier konsernsjef i Kongsberg Automotive Hans Peter Havdal.

Media:

Hans Peter Havdal, CEO

Phone: 47 920 65 690

Hans Jørgen Mørland, Director of Corporate Communications

Phone: 4732770511. Mobile: 4794863570

Investors / analysts:

Philippe Toth, Director, M & A / Investor Relations

Phone: 4732770503. Mobile: 4798214021

Kongsberg Automotive leverer førsteklasses produkter til den globale kjøretøyindustrien. Våre produkter forbedrer kjøreopplevelsen gjennom
å gjøre den tryggere, mer komfortabel og bærekraftig.

Kongsberg Automotive har en global tilstedeværelse. Med inntekter på om lag EUR 1 milliard og om lag 11.000 ansatte i 20 land, er
Kongsberg Automotive en global leverandør. Selskapet har hovedkvarter på Kongsberg og 32 fabrikker verden over. Produktporteføljen
består av setekomfortsystemer, fører og bevegelseskontrollsystemer, veskeoverføringssystemer og produkter for grensesnittet mellom fører
og kjøretøy – alt utviklet for globale kjøretøyprodusenter. Finn mer informasjon på www.kongsbergautomotive.com


