
Veoneer fick General Motors utmärkelse Årets leverantör 2018
Stockholm, 24 maj 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNEsdb) världens största företag specialiserat på
förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning, utnämndes till en av årets leverantörer på General Motors 27:e
leverantörsgala som anordnades den 15 maj i Detroit.

På galan lyfte GM fram de 133 bästa leverantörerna från 15 länder som genomgående överträffat GMs förväntningar och bidragit med
betydande värde eller nya innovationer.

Även om det är första gången Veoneer får utmärkelsen har företaget som en del av Autoliv, pionjär inom fordonssäkerhet, närmare 70 års
erfarenhet av att utveckla säkerhetssystem,

”Vi har högt ställda förväntningar på våra leverantörer,” sa Steve Kiefer, GMs chef för globala inköp och leverantörskedja, ”likväl överträffades
dessa av de innovationer och den kvalitet dessa levererat, vilket kommer hjälpa oss tjäna våra kunder under lång tid.” Mer än hälften av
leverantörerna fick även utmärkelsen år 2017.

Vinnarna av Årets leverantör utsågs av ett globalt team från GM med representanter för inköp, teknik, kvalitet, tillverkning och logistik som
värderade leverantörer utifrån hur väl dessa uppfyllde kriterier inom inköp, kundvård och eftermarknad samt logistik.

”Vi är mycket hedrade över att få ta emot General Motors pris som bästa leverantör 2018 för våra elektroniska styrenheter,” sa Jan Carlson,
ordförande, VD och koncernchef för Veoneer. ”Vi är stolta över att General Motors ger oss en utmärkelse för vårt engagemang vad gäller
prestanda, kvalitet och innovation samt för att vi med våra produkter som skapar förtroende för mobilitet stödjer deras ambition om att det inte
ska finns några bilolyckor, utsläpp eller trafikstockningar.”

Från vänster till höger: Mo Wazir ochh Jeff Morrison från GM, Arthur Blanchford och Audrey Lubin från Veoneer samt Gary Bandurski, GM.
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Om Veoneer - Vår affärsidé 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 närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för bilsäkerhet. Veoneer har omkring 9200 medarbetare i 13 länder.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på New York Stock Exchange (NYSE:VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE
SDB).

Om General Motors - (NYSE:GM) är engagerade för att leverera säkrare, bättre och mer hållbara sätt för människor att ta oss runt. General
Motors, dess dotterbolag och samriskbolag säljer bilar under varumärkena Cadillac, Chevrolet,
Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang och Wuling. Mer information om företaget och dess dotterbolag, däribland OnStar, Maven, och Cruise
finns på  http://www.gm.com.



finns på  http://www.gm.com.


