
Veoneer partner i AI Innovation of Sweden
Stockholm, 6 februari 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNEsdb) det största företaget i världen fokuserat på
förarassistanssystem och autonom körning, är en av grundarna och partner i AI Innovation of Sweden, det nya
nationella centret för forskning och innovation inom Artificiell intelligens (AI).

AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att
accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och
säkerhet. AI Innovation of Sweden etablerar gemensamma resurser, t ex den “Data Factory”, som ska tillgängliggöra data på ett nytt och unikt sätt, och
“Co-Location sites” där målet är att öka samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang.

AI och djupinlärning kommer allt mer användas i avancerade och tillförlitliga förarassistanssystem och självkörande bilar. Ett användningsområde är
framåtriktade kameror djupinlärning som kommer användas i nästa generation förarassistans för motorvägskörning. Veoneer är först i världen med kameror
med djupinlärning. De första levereras till kund under 2019.

AI är också betydelsefull för nästa steg i bilkörningens utveckling, där bilen kommer hantera vissa delar av körningen samtidigt som föraren fortfarande är
involverad. AI står bakom att ömsesidig tillit byggs mellan förare och bil.

”Att kraftsamla i eko-system är betydelsefull för att öka innovationstakten och skapa robuste och tillförlitliga AI-verktyg. Vi gläds över att vara en av
grundarna i detta svenska initiativ,” säger Ola Boström, forskningschef på Veoneer.

AI centret kommer ha flera noder i Sverige. Idag invigdes den första noden i Lindholmen, Göteborg, av Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin.
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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 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.


