
Rekordhög orderingång för Veoneer 2018
Stockholm, 8 januari 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNEsdb) det största företaget i världen fokuserat på
förarassistanssystem och autonom körning uppnådde rekordhög orderingång för helåret 2018. Orderingången för 2018
beräknas totalt vara värd 5,9 miljarder USD, vilket motsvarar ett genomsnittligt ordervärde på mer än 1,2 miljarder USD per år.
Jämför med orderingången för år 2017 är detta en ökning med omkring 40%.

För Aktiv Säkerhet, företagets tillväxtmotor, dubblerades orderingången i det närmaste jämfört med år 2017. Detta innebär ett genomsnittligt
årligt ordervärde på närmare 900 miljoner USD, vilket motsvarar ett totalt ordervärde för Aktiv Säkerhet på 3,8 miljarder USD. I enlighet med
tidigare kommunikation från Veoneer indikerar detta en ökning av framtida marknadsandelar inom aktiv säkerhet.

För området Restraint Control Systems, där Veoneer är marknadsledande, noterade företaget en orderingång betydligt över den nuvarande
marknadsandelen på omkring 25%.

Veoneers produkter har normalt en ledtid på 2-4 år från order till leverans, då intäkter börjar noteras. Veoneer har förberett sig för den starka
tillväxt som indikerades av orderingången 2017 och 2018, genom att under samma period öka personalstyrkan med omkring 1800 personer.
Veoneer utvecklar och levererar världsledande system för aktiv säkerhet, kontrollenheter för passiv säkerhet, samt bromssystem, vilka säljs till
biltillverkare globalt.

”Jag är nöjd med orderingången för 2018 - det tredje året i följd med stark tillväxt av orderingången. Detta är ett starkt bevis för att Veoneer är
ett ledande teknikbolag inom fordonsindustrin. Stora biltillverkare världen över litar på våra produkter och vår lista över kunder fortsätter att
växa. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga på Veoneer arbeta för att 2019 ska bli ytterligare ett år med rekordhög orderingång,”
säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 8 januari kl. 08.30 CET.
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Om Veoneer - Vår affärsidé är att är att skapa förtroende för mobilitet. Vi designar och tillverkar det senaste inom hårdvara, mjukvara och
lösningar för aktiv säkerhet, ADAS (förarassistanssystem), självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Veoneer bildades
2018 och bygger på ett arv med över 60 års erfarenhet från utveckling av bilsäkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och Veoneer har
omkring 8 300 medarbetare i 13 länder (inklusive joint venture-bolag) och är noterat på New York Stock Exchange (NYSE:VNE) och Nasdaq
Stockholm (SSE: VNE SDB).

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så
som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande
uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i
framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra
förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana
framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och
okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker
och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella



och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella
ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra
meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt
lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.


