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Autolivs CFO lämnar bolaget  
 
(Stockholm, 8 januari 2019) – Autoliv Inc., (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) världens ledande 

bilsäkerhetsföretag, meddelade i dag att Mats Backman beslutat att lämna sitt uppdrag som 
CFO för en motsvarande tjänst i ett annat bolag. Han kvarstår i sin nuvarande roll till den 8 juli 
2019 om inte annat överenskommits. 
 

”Vi tackar Mats för hans värdefulla bidrag till Autoliv och till den verkställande ledningen under de 
senaste tre åren och önskar honom all framgång i hans kommande uppdrag”, sade vd och koncernchef 
Mikael Bratt. 

 
När Mats Backman lämnar bolaget kommer Christian Hanke, Vice President, Corporate Control, tillträda 
som tillförordnad CFO till dess att bolaget slutfört rekryteringsprocessen av en permanent CFO.  

 

För ytterligare information kontakta:  

Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50 
Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71 
Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14 
 
Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 8 januari 2019 kl. 15.00 CET. 

 

Om Autoliv 

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar 
bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än  
66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. 
Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq 
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. 

 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden 
såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. 
Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv 
och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på 
våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro 
och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att 
framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa 
uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till 
det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och 
osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare 
angivits, inklusive generella ekonomiska förhållanden och variationer i den globala fordonsmarknaden. För alla 
uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, 
åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte 
dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser, om så inte 
krävs enligt lag.  

http://www.autoliv.com/

