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Autoliv nominerar styrelseledamöter inför årsstämman 
2019 och meddelar att avtal ingåtts med Cevian 
 

(Stockholm, 1 mars 2019) – Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande 

bilsäkerhetsföretag, meddelade i dag de nominerade styrelseledamöterna för val av aktieägare 
vid årsstämman 2019 samt att ett avtal ingåtts med Cevian Capital II GP Limited. 

Aktieägare årsstämma 
Som tidigare meddelats har styrelsen fastställt tisdagen den 7 maj 2019 som datum för årsstämman 
som hålls i Chicago, IL, USA. Aktieägare i Autoliv Inc., som är registrerade på avstämningsdagen den 
14 mars 2019, är berättigade att delta och rösta vid stämman. Kallelse till 2019 års årsstämma 
kommer att skickas till röstberättigade aktieägare i slutet av mars.  

Samtliga nuvarande styrelseledamöter (Mikael Bratt, Jan Carlson, Hasse Johansson, Leif Johansson, 
David E Kepler, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu, James M Ringler och Ted Senko) nomineras till 
omval vid 2019 års årsmöte. 

 
Avtal med Cevian 
Autoliv meddelade idag att det ingått ett avtal med Cevian Capital II GP Limited ("Cevian"). Enligt 
avtalet med Cevian har Autoliv åtagit sig att vidta åtgärder för att nominera Min Liu till Autolivs styrelse 
för val vid årsstämman 2019, och därvid nominera henne eller annan av Cevian utsedd person till 
framtida årsstämmor i Autoliv. Som del av villkoren i avtalet ska Cevian kvarstå som ägare till minst 
8% av de utestående stamaktierna i Autoliv. Cevian har enligt avtalet gått med på sedvanliga s.k. 
standstill-begränsningar och röstningsåtaganden, vilket inkluderar att inte förvärva mer än 19,9% av 
de utestående stamaktierna i Autoliv. 

Det kompletta avtalet med Cevian kommer att registreras av Autoliv genom en s.k. 8-K vid Securities 
and Exchange Commission (SEC) 

Min Liu, 39 år, är vice VD för Cevian Capital AG, ett dotterbolag till Cevian, som är största aktieägare i 
Autoliv Inc.. Före det att hon började tjänstgöra för Cevian var Min Liu chef för The Boston Consulting 
Group i Tyskland där hon ledde flera projekt inom en rad branscher mellan 2004 och 2015. Min Liu 
har en MBA från Stanford-universitetet och kandidatexamen och magisterexamen i Business 
Information Technology från Göttingens universitet. 
 
"Det är glädjande att vi nominerar Min Liu för val till Autolivs styrelse. Vi anser att hon kommer att 
bidra med värdefulla insikter, på uppdrag av vår största aktieägare, och tillföra såväl finansiell som 
industriell expertis som kommer att bidra till vårt affärsuppdrag”, säger Jan Carlson, 
styrelseordförande i Autoliv Inc.. 

Autolivs styrelse har beslutat att Min Liu är "oberoende" enligt New York-börsens (NYSE) regler och 
föreskrifter. 

Autolivs styrelse godkände också en ökning av styrelsens storlek från nio till tio ledamöter som träder 
ikraft i samband med omröstningen vid 2019 års årsmöte i samband med beslutet att nominera Min 
Liu till val av aktieägarna vid årsstämman 2019. 
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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 1 mars 2019 kl. 15.05 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 nära  
67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 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, händelser och utveckling som Autoliv, Inc, eller dess 
ledning tror eller förväntar sig kunna inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden grundas på våra 
nuvarande förväntningar, diverse antaganden och uppgifter inhämtade från tredje part. Våra förväntningar och 
antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte 
varken garantera eller försäkra att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller 
visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och 
andra faktorer som kan få till konsekvens att det faktiska resultatet utförande eller genomförande väsentligen 
avviker från resultat, utförande eller genomförande som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. 
Åtskilliga risker, osäkerheter och övriga faktorer kan medföra det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de 
som uttryckts i framåtblickande uttalanden. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är s.k. ”forward-
looking statements” åberopar vi det skydd enligt ”safe harbor” för framåtblickande uppgifter som USA:s ”Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller 
uttalanden vid fall av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag. 
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