Energieffektivitet för en förenad värld
ABB Årsredovisning 2007
Verksamhetsöversikt

ABB och energieffektivitet
Visste du att så mycket som 80 procent av den tillgängliga
energin går förlorad när vi producerar, överför och ineffektivt
använder elektricitet? Det betyder att endast en femtedel av den
tillgängliga energin ger den kraft vi behöver.
Som det globalt ledande företaget inom teknik för kraftöverföring och distribution och ett av världens ledande automationsföretag har ABB lösningar för att optimera energianvändning.
I varje steg, från utvinning vid energikällorna till transport,
distribution och användning av elkraft kan ABB:s välbeprövade
teknik minska energiförlusterna med 20–30 procent.
ABB:s teknik kan minska förlusterna längs hela energikedjan
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ABB:s kraft- och automationsteknik kan spara energi genom att minska elförbrukning och förluster, höja
produktivitet och förbättra anläggningsutnyttjande

Om ABB
ABB är ett av världens ledande kraft- och automationsföretag.
Vi tillhandahåller lösningar för säker, energieffektiv överföring
och distribution av elektricitet, samt lösningar som ökar
produktiviteten i industrianläggningar, fastigheter och hos
kraftbolag.
Vår portfölj omfattar allt från strömbrytare till robotar som
lackerar bilar eller packar livsmedel, och från stora elektriska
transformatorer till system som styr hela kraftnät och fabriker.
Vi hjälper våra kunder att möta utmaningar med minsta möjliga
miljöpåverkan. Därför står ABB för ”Power and productivity for
a better world”.

Totalt ABB koncernen
(Miljoner dollar om inte annat anges)
2007

2006

Orderingång

34 348

27 048

Intäkter

29 183

23 281

4 023

2 557

13,8%

11,0%

3 757

1 390

1,66

0,65

EBIT
i % av intäkter
Nettovinst
Grundläggande vinst per aktie (dollar)
Utdelning per aktie (CHF), (förslag)

0,48

0,24

Kassaflöde från rörelsen

3 054

1 939

Fritt kassaflöde

2 429

1 598

65%

115%

i % av nettovinst
Avkastning på sysselsatt kapital
Antal anställda

35%

21%

112 000

108 000

Viktiga händelser
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) ökar med 57 procent till rekordhöga 4 miljarder dollar
EBIT-marginalen – eller EBIT i procent av intäkterna – ökar till 13,8 procent från 11 procent.
Orderingången ökar med 27 procent 2007 till 34,3 miljarder dollar och efterfrågan växer i varje region
och varje division.
ABB:s styrelse föreslår en fördubblad utdelning till 0,48 CHF per aktie och föreslår återköp av aktier
upp till ett totalbelopp av 2,2 miljarder CHF
En omfattande strategigenomgång sätter nya mål för perioden fram till 2011, och bekräftar fokus
på kraft och automation
Fokus på kärnverksamheter förstärks genom avyttringen av ABB Lummus Global
ABB tar hem beställningar på nyckelkomponenter till världens längsta kraftlänk i Kina genom att
använda ny teknik med låga överföringsförluster.

Intäkter per division

Intäkter per region

Power Products 30%

Europa 46%

Power Systems 18%

Asien 25%

Automation Products 27%

Nord- & Sydamerika 18%

Process Automation 20%

Mellanöstern och Afrika 11%

Robotics 4%
Icke kärnverksamheter 1%
EBIT per division
Power Products 37%
Power Systems 11%
Automation Products 34%
Process Automation 16%
Robotics 2%
(exklusive icke kärnverksamhet och stabsfunktioner)
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Brev från ordföranden samt VD och koncernchef
Bästa aktieägare,

ABB hade ett rekordår 2007, vilket är ett resultat av våra starka marknader och de framgångsrika
åtgärder vi har genomfört för att förbättra verksamheten. Strategin att fokusera på våra kärnområden
kraft och automation och på kärnvärden som innovation, kvalitet och kundrelationer har visat sig
väldigt lyckosamma.
Våra marknader är exceptionellt starka. Sällan har energirelaterade frågor stått så högt på agendan i så
många delar av världen och i så många olika industrier som nu.
Efterfrågan på energi spås öka med så mycket som 50 procent till 2030 vid oförändrade förutsättningar. Samtidigt pekar allt fler tecken på användningen av fossila bränslen som huvudorsaken till
klimatförändringarna i världen.
Den globala utmaningen är därför att stödja fortsatt förbättrade levnadsstandarder, framför allt i
utvecklingsekonomier, och samtidigt vidta omedelbara åtgärder för att minska miljöpåverkan.
Denna utmaning är en möjlighet för ABB. Vi levererar hållbara lösningar för en säker och energieffektiv
överföring och distribution av elektricitet, och vi bidrar till att öka produktiviteten och samtidigt minska
miljöpåverkan i industriella verksamheter.
Energiföretag utökar sina kraftnät i Asien och Mellanöstern, och näten i Västeuropa och Nordamerika
åldras. Utrustning måste ersättas samt uppgraderas för att kunna hantera förnybara energikällor.
Industrier i alla regioner investerar i utrustning för att automatisera produktionen, för att på så sätt möta
en ökad efterfrågan och öka sin energieffektivitet. Sänkta energikostnader ingår nu i många verksamheters strategi för att nå högre produktivitet.

Hubertus von Grünberg,
styrelseordförande,
till vänster
Michel Demaré,
VD och koncernchef,
ekonomi- och
finansdirektör

I ABB:s omfattande strategigenomgång förra året identifierades dessa långsiktiga faktorer som grundpelare för vår tillväxt fram till åtminstone 2011, men i själva verket har de haft betydelse för vår framgång
under flera år, inklusive 2007.
Lika viktiga som de starka marknaderna har vårt fastslagna fokus på förbättring av interna processer
och inköps- och rörelsekapitalhantering varit för ABB:s anmärkningsvärda återhämtning efter krisen för
några år sedan. Stor noggrannhet i urval och genomförande av projekt, stabila produktivitetsförbättinverkan på vårt resultat och som kommer att fortsätta gynna oss under kommande år.
Vi är fast beslutna att upprätthålla det tekniska ledarskapet som har spelat en så viktig roll i uppbygg
naden av ABB:s styrka inom kraft och automation. Vi ökade våra investeringar i forskning och order
relaterad utveckling med nästan 9 procent under 2007 och vi räknar med att våra aktiviteter på
det här området ska bidra betydligt till våra mål de kommande åren.

27%

Orderingången steg med 27 procent och intäkterna med 25 procent
förra året, med tillväxt i alla regioner och divisioner

2007 genererade inte bara rekordresultat, utan även en balanserad och bred tillväxt med bidrag från
alla regioner i världen och från alla ABB:s divisioner.
Asien visade ännu ett starkt resultat som hjälpts av den snabba utvecklingen i Kina och Indien. Regionerna Mellanöstern och Afrika fortsätter att lyckas bra till följd av att oljeintäkter återinvesteras i nya
industrier och kraftnät. Tillväxten var också tillfredsställande i Europa samt Nord- och Sydamerika, där
industrier investerar i produktivitetsvinster och där kraftnät rustas upp och anpassas för ökad tillförlitlighet.
Divisionen Power Products nådde betydande tillväxt på alla nivåer och i alla regioner, genom en ökad
efterfrågan på infrastruktur för att möjliggöra utbyggnad och ett ökande effektbehov, samt utbyte av
föråldrad infrastruktur och möjliggöra integration av förnybara energikällor. Power Systems tog hem
flera stora order 2007, bland annat en från Kina på nyckelkomponenter till en 2 000 kilometer lång
kraftlänk – världens längsta – med vår effektiva teknik för högeffektiv kraftöverföring av ultrahög
spänning. Ett annat exempel är en stor order från E.ON för ihopkoppling av världens största havsbaserade vindkraftpark med det tyska kraftnätet.
Divisionen Automation Products hade en fortsatt stark tillväxt till följd av att kunder investerade i
utrustning för att minska energikostnader och koldioxidutsläpp. Efterfrågan på system och produkter
från Process Automation var fortsatt stark som ett resultat av kundernas krav på ökad produktivitet och
energieffektivitet, med särskilt stark ordertillväxt i mineral- och metall samt den marina sektorn.
Vändningen i Robotics är på god väg och väntas vara genomförd under 2008. Ordertillväxten i Robotics
avspeglar kundernas behov av förbättrad processkvalitet och produktivitetsförbättringar, såväl som
stark efterfrågan från Asien. Divisionen har framgångsrikt breddat sig till industrier utanför fordonssektorn och EBIT-marginalen har återhämtat sig till följd av kostnadsbesparingar, ökad produktion i
lågkostnadsländer och fokusering på projektgenomförande.
Effekten av dessa starka prestationer för ABB-koncernen blev ett rekordhögt EBIT, ännu en höjning av
nettovinsten och ytterligare förbättring av vår finansiella ställning. Vår starka finansiella och marknadsmässiga position avspeglas i det ännu en gång höjda kreditbetyget, och styrelsens förtroende för ABB:s
hållbara lönsamma tillväxt. Detta ligger bakom styrelsens förslag att dubblera utdelningen och återbetalning till aktieägarna genom ett aktieåterköp.
Vi slutförde den planerade fokuseringen på kärnverksamheterna kraft och automation i och med för
säljningen av ABB Lummus Global. Vårt skärpta fokus har gett oss möjlighet att öka effektiviteten i våra
verksamheter. Genom att stärka de strukturer som gör att vi kan leverera enligt våra utfästelser, både till
kunder och aktieägare, nådde vi våra mål för lönsam tillväxt 2005–2009 mycket snabbare än väntat.
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ringar överlag och undanröjande av flaskhalsar i tillverkningen är några åtgärder som har haft stor

ABB:s resultat på senare år visar hur framgångsrik denna strategi har varit för vår förmåga att dra full
nytta av mycket starka globala marknader. Våra ambitioner går längre och avspeglas i de nya målen
för 2011 som presenterades i september förra året: sammantagen årlig intäktstillväxt av 8 till 11
procent och en EBIT-marginal på upp till 16 procent. Vinst per aktie väntas öka med en sammantagen
årlig tillväxttakt av 15–20 procent.
En av de vanligaste frågorna om vår strategi har gällt nya förvärv. Vårt mål är att skapa värde för
aktieägarna genom vår verksamhet och vi kommer att investera i organisk tillväxt och lönsam
expansion av våra befintliga verksamheter, samt göra nyförvärv när det dyker upp möjligheter som
fyller luckor i vår teknikportfölj eller vår geografiska räckvidd.
Vi är inte under någon press att göra förvärv. Möjligheterna i våra befintliga verksamheter är sådana att
vi räknar med nyanställning av 20 000 personer, främst ingenjörer, under de närmaste fem åren enbart
för att stödja vår strategi för organisk tillväxt.

15–20%

Vinsten per aktie väntas öka med en sammantagen årlig
tillväxttakt av 15–20 procent fram till 2011

Efterfrågan på energieffektivitet, tillförlitliga elnät och industriell produktivitet kommer att fortsätta vara
de mest påtagliga faktorerna för vår framgång. Vi räknar med att växa nästan dubbelt så mycket som
marknaden de närmaste åren och vår strategi för detta bygger på ett antal fundament.
Portfölj
På de flesta marknader är vi genom våra verksamheter en av de tre främsta leverantörerna. Vi
kommer att vara trogna våra kärnområden kraft och automation och vi kommer att expandera inom
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dessa för att förse våra kunder med ett så komplett erbjudande som möjligt, samt utnyttja synergierna
som finns i en sammanvävd portfölj.
Detta inbegriper att stärka vår närvaro i regioner med tillväxtpotential och att samordna vår expertis
inom vissa branschsegment, såsom vindkraft, järnväg och vatten, för att ännu bättre tillgodose
behoven hos våra kunder.
Teknik
Våra ledande marknadspositioner är till stor del resultatet av uthålliga ansträngningar och investeringar
i forskning och utveckling, även under krisåren.
Vi följer en balanserad forsknings- och utvecklingsstrategi som täcker både stegvisa förbättringar av
befintlig teknik såväl som utveckling av morgondagens banbrytande teknik för att möta behov på
marknader under förändring. Mer än 50 procent av våra aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt
fokuserar på ökad energieffektivitet för våra kunder.
Global närvaro
Vi utökar vår globala närvaro genom att investera, framför allt i tillväxtmarknader. Dessa ekonomier ger
oss en unik möjlighet att få tillgång till nya marknader och leverantörer och därigenom maximera vår
tillväxt, samtidigt som vi sänker kostnader för tillverkning, konstruktion och inköp.
Vi strävar efter att optimera kvalitet, riskhantering och leveranstider genom balansen i vår globala
närvaro. Indien, Kina och Mexiko är bland de länder där vi kommer att fokusera våra investeringar
under de kommande åren.
En geografisk spridning bidrar också till att göra verksamheten mindre utsatt för olika tänkbara risker.
Dessa spänner från avmattning i den amerikanska ekonomin till brist på arbetskraft, och från nationalistiskt energitänkande till ytterligare kraftiga höjningar av råmaterialpriser.

Medarbetare
Vi har utvecklat en mycket stark lokal närvaro i de flesta delarna av världen. ABB är förstahandsvalet
som arbetsgivare på sina traditionella marknader i Europa, men varumärket ABB är också välkänt och
respekterat på viktiga tillväxtmarknader som Kina och Indien. ABB bildades som en av de första
företagsfusionerna över nationsgränser för 20 år sedan och den anda av öppenhet som detta
skapade har också hjälpt ABB att bli ett av världens mest globala företag.

varav åtta nationaliteter finns representerade bland koncernledningens 10 medlemmar och sex bland
styrelsens åtta ledamöter.
Att finna talangfulla ingenjörer som hjälper oss att uppfylla våra ambitioner är en utmaning och vi
strävar efter att anställa de bästa människorna i branschen. Framtida framgångar är beroende av vår
förmåga att attrahera och behålla dessa människor, var de än finns i världen. Det är talang vi söker,
inte nationalitet. Vi kommer att investera betydande resurser för detta under de kommande åren.
Affärsetik och efterlevnad
För att stödja och utveckla denna affärsmodell måste ABB vara en god samhällsmedborgare på lokala
marknader. Att agera ansvarsfullt är det enda sättet att uppnå detta och därför har vi fungerande
program för att säkerställa att så sker.
Under 2007 fortsatte vi att stärka våra strukturer för att utbilda medarbetare och för att upptäcka och
utreda eventuella överträdelser av uppförandekoden. Utbildning, både via intranätet och genom
personliga möten, har gradvis utökats – alla nya medarbetare får en noggrann genomgång av
uppförandekoden och våra förväntningar. Företagets högsta chefer är numera ålagda att bekräfta sitt
åtagande med avseende på uppförandekoden varje år.
Vi vill försäkra oss om att ingen medarbetare kan hävda okunskap om våra regler, våra rapporteringssystem för misstänkta handlingar eller konsekvenserna av överträdelser. Och vi avslutar anställningskontrakt för medarbetare som har brutit mot villkoren, i enlighet med vår policy om nolltolerans.
Finansiella resultat är ett mått på framgång, men hållbar tillväxt kräver att en verksamhet skapar värde
även i andra avseenden. Affärsetik, hälsa och säkerhet, medarbetarutbildning och ett gott samhällsmedborgarskap, utövat genom vår miljöpolicy, sociala policy och policy för mänskliga rättigheter,
kommer därför fortsatt att vara högprioriterade områden i ABB.

20,000

ABB räknar med att anställa ytterligare 20 000 medarbetare
under fem år för att stödja organisk tillväxt

Ansträngningar att bekämpa klimatförändringar, tillgodose världens energibehov och säkerställa
tillgången av energi utan oro för kostnaden, kommer att dominera den offentliga debatten och stödja
våra verksamheter under flera år framöver. Vi har kunskapen som hjälper våra kunder att minska
deras energianvändning i varje steg av kedjan för elektricitet, oavsett om de arbetar med att utvinna
energiresurser, transportera dem runt jorden, generera eller överföra elektricitet eller om de använder
elen för att driva fabriker, kontor, butiker eller hushåll.
Vår nuvarande och framtida framgång vilar på vårt långsiktiga åtagande att tillhandahålla ”Power and
productivity for a better world”.

Hubertus von Grünberg

Michel Demaré

Chairman, ABB Ltd

CEO and CFO, ABB Ltd
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Vid vårt huvudkontor i Zürich finns 60 olika nationaliteter representerade bland de 300 medarbetarna,
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Produktivitet handlar om att utnyttja resurser klokt. ABB:s auto
mationslösningar samlar in och tolkar realtidsinformation från hela
anläggningen för att optimera prestanda i komplexa processer,
energieffektivitet och produktkvalitet samt ökad produktivitet och
minskat spill.
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Från att driva en fabrik till att bry sig om världen:
förenande utmaningar.
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Hotell, kontor, lägenheter och butiker litar på ABB:s utrustning
för eldistribution, dag som natt. Våra smarta fastighetssystem
styr värme, belysning och ventilation så att energianvändningen
minskar och miljön blir garanterat trivsam.
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Från full aktivitet till djup sömn:
förenande behov.
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Efterfrågan på vatten ökar tre gånger snabbare än befolknings
tillväxten. Våra motorer och drivsystem minskar energianvänd
ningen i vattenverk och våra instrument hjälper till att upptäcka
läckor och föroreningar.
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Från dynamiska drivsystem till rent dricksvatten:
förenande lösningar.
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Förnybar energi är viktig för att motverka klimatförändringar.
ABB är världens största leverantör av elektriska produkter och
tjänster till vindturbintillverkare. Vi kopplar ihop vindkraftsparker
med elnät vilket omvandlar naturkrafterna till klimatneutral
elektricitet.

13 | ABB Årsredovisning 2007 Introduktion

Från havets bris till stadens ljus:
förenande teknik.
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Tillförlitlig elkraft är livsnerven i ett modernt samhälle. Den garanterar nödvändiga transporter, kommunikation och många andra
tjänster. ABB:s lösningar identifierar problem i elnäten innan de
inträffar och möjliggör ett ökat kapacitetsutnyttjande.
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Från kraftnät till järnvägsnät:
förenande system.
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ABB-medarbetare berättar
Titel
Einleitungstext
Ett
bättre sätt att bygga solceller

Berättat av Katrin Winterhalter, marknads- och

styrda processen att producera solcellsmoduler

kommunikationschef för solcellsegmentet inom

belagda med tunn silikonfilm. Utöver att hantera

ABB Robotics, Tyskland

tunnfilmssubstrat i renrummet, utför ABB-robotar
även tunga uppgifter som att mata in silikoningöt i

Kundbehov

såg- och slipmaskiner samt det ömtåliga jobbet att

”Solcellsindustrin växer med 30 till 40 procent per år

sortera kiselskivor.”

eftersom behovet av elektricitet från förnybara
energikällor ökar. För fem år sedan började Oerlikon

Fördelarna

Solar utveckla nyckelfärdiga produktionslösningar för

”När produktionen startade i juli 2007 blev Oerlikon

solcellsmoduler belagda med tunn silikonfilm. Denna

Solar det enda företaget med en beprövad, helauto-

tidiga start och dess teknik Micromorph Tandem har

matiserad lösning för masstillverkning av solcellsmo-

gjort företaget marknadsledande på solcellsmarkna-

duler. ABB-robotarna utför många krävande uppgifter

den. 2006 fick företaget en order på att leverera den

i fabriken med minimalt underhåll och maximal

första industriskaliga automatiserade produktionsan-

tillgänglighet. Deras unika rörelsestyrning optimerar

läggningen på 40 MWp (megawatt peak) till ersol Thin

robotens effektivitet med precisionsrörelse, hög

Film GmbH i Tyskland, som ger ett flexibelt, kostnads-

hastighet, kort cykeltid, enkel programmerbarhet och

effektivt massproduktionssystem för solcellsmoduler.”

synkronisering med externa verktyg. ABB-robotar kan
medverka till att minska tillverkningskostnader, öka

ABB:s lösning

produktionen och bredda tillgången till denna rena

”ABB industrirobotar utför repetitiva operationer med

elektricitetskälla. Och om behovet ändras, kan

extrem precision. De kan anpassas för användning i

ABB-robotarna omprogrammeras med minimalt

specialiserade renrumsmiljöer, vilket är perfekt för en

avbrott.”

fabrik som tillverkar solcellsmoduler. I samarbete med
Oerlikon Solars systemintegratör för automatiserad
tillverkning, Sieghard Schiller GmbH & Co. KG,
anpassade ABB en robot för användning i den hårt
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ABB-medarbetare berättar
Utnyttja fabriksresurserna maximalt

Berättat av Luiz Simões, projektledare för

oavsett tillverkare. Det har gjort Alunorte till en

aluminiumraffinaderiprojektet Alunorte, Brasilien

referensanläggning för denna typ av industriellt
datornät. En anläggning som ofta besöks av teknisk

Kundbehov

personal från andra Vale-anläggningar och även andra

”Det tekniskt mest avancerade aluminiumraffinaderiet i

företag.”

världen drivs av Alumina do Norte do Brasil (Alunorte),
ett dotterbolag till den brasilianska gruvjätten Vale. Det

Fördelarna

är ett enormt komplex med fem produktionslinjer och

”Hela Alunorte-raffinaderiet styrs, övervakas och

en årsproduktion på 4,4 miljoner ton aluminiumoxid,

optimeras av ABB:s automationssystem. Med endast

primärkomponent i raffinerad aluminium. ABB

ett driftstopp på 12 år (planerat och endast under åtta

levererade automationssystem till igångsättningen

timmar), har Alunorte ett avundsvärt produktivitets-

1995 och därefter utrustning för utbyggnad av

rekord. Den senaste utbyggnaden igångsattes inom

raffinaderiet. När Alunorte beslöt att installera två

20 veckor och – tack vare System 800xA – tog det

nya produktionslinjer och öka kapaciteten med

endast 12 dagar i stället för de vanliga två månaderna

75 procent, behövde företaget en perfekt lösning

att nå upp till full produktion. Samarbetet ABB-Alu-

som kombinerade ABB:s know-how inom automation

norte är så framgångsrikt att två ytterligare produk-

och Alunortes driftteknik.”

tionslinjer ska installeras.”

ABB:s lösning
”De nya produktionslinjerna styrs av ABB:s plattform
Extended Automation System 800xA, som integrerar
mer än 3 000 olika enheter (skyddsreläer, frekvensomriktare, processanalysatorer, instrument som mäter
tryck och flöden etc) från 15 olika tillverkare. Med ett
musklick kan Alunorte-personal övervaka och justera
apparaternas prestanda var som helst i komplexet,
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ABB-medarbetare berättar
Titel
Einleitungstext
Redo
att konkurrera på den globala marknaden

Berättat av Juergen Link, platschef vid ABB-

identifierades cirka 160 energisparande projekt

enheten för underhållstjänster, CHH Kinleith

genom att etablera ett energiråd, eliminera remdrifter,

massa- och pappersbruk, Nya Zeeland

installera energieffektiva motorer och utrusta fläktar
och vakuumpumpar med varvtalsreglering.”

Kundbehov
”2002 var framtiden osäker för Kinleith-bruket. Fastän

Fördelarna

det var den största driftenheten inom Carter Holt

”ABB har implementerat de internationellt bästa

Harvey, Australiens ledande skogsproduktföretag,

verksamhetsprocesserna vid Kinleith-bruket, både

gjorde låga massapriser, ökad konkurrens, ökande

tekniskt och organisatoriskt, som bidragit till minskade

drifts-, energi- och underhållskostnader och besvär-

underhålls-, lager- och driftskostnader samt att man

liga arbetskraftsrelationer, affärsverksamheten allt

nått effektivitetsförbättringar. Bruket har uppnått

svårare. För att kunna konkurrera effektivt på globala

rekordnivåer i produktionen under de första fyra åren

marknader behövde företaget avsevärda effektivitets-

av avtalet med en kraftig kapacitetsökning och

förbättringar.”

minskad energiförbrukning per ton torrprodukt. ABB
har åstadkommit en olycksfri arbetsplats och ABB:s

ABB:s lösning

förbättringsarbete på pappersbruket inom energiom-

”ABB tog över brukets kompletta underhållsorganisa-

rådet och andra processer har resulterat i att Kinleith-

tion 2003 med ett femårigt fullserviceavtal som gör

bruket har tilldelats utmärkelser från kunder samt två

att CHH kan fokusera på operativ prestanda vid

nationella Nya Zeeland-utmärkelser för energieffektiva

Kinleith. Den nya serviceorganisationen började

förbättringar.”

omedelbart att implementera processer och rutiner i
världsklass som ABB har utvecklat i sina andra 150
fullserviceavtal världen över. En omfattande plan för
att utveckla kulturen utformades och implementerades under tre år, vilket hjälpte till att förändra attityden
till en mer teambaserad, konstruktiv miljö. Dessutom
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ABB-medarbetare berättar
Omvandla prärievind till ren kraft

Berättat av Tim Bryant, ABB:s kundansvarige och

har levererat transformatorer till USA:s vindkrafts

Pam Rost, regional försäljningschef vid ABB:s

industri sedan 80-talet och har ett oöverträffat resultat

enhet för distributionstransformatorer i USA

vad gäller punktliga leveranser, produktsäkerhet och
produktkvalitet. ABB-transformatorer är robusta,

Kundbehov

effektiva och perfekta för vindkraftsapplikationer och

”Förnyelsebara, emissionsfria energikällor som

har en dokumenterad historik av prestanda under mer

vindkraft har väckt ett enormt intresse i USA, i

än 20 år.”

synnerhet Texas som är välsignat med massor av
öppna vidder, konstant bris och ett bra ledningsnät

Fördelarna

– perfekta förhållanden för utveckling av vindkrafts

”AES avslutade den andra utbyggnadsfasen av

projekt. Ett av världens största energiföretag, AES,

Buffalo Gap i augusti 2007. Det är nu det näst största

började generera emissionsfri elektricitet från 67

vindkraftsprojektet i USA med en produktion av

turbiner i Buffalo Gap vindkraftspark nära Abilene,

354 MW, tillräckligt för cirka 100 000 Texas-hushåll.

Texas, under 2006. För att tillgodose ett stigande

En ytterligare utbyggnad som ska färdigställas till

kundbehov av klimatneutral elkraft, beslöt AES att

mitten av 2008, kommer att öka vindkraftsparkens

installera 155 nya turbiner och öka parkens

genereringskapacitet till 524 MW, vilket gör att den

genereringskapacitet med 233 megawatt (MW).”

befäster sin position som en av de största i USA.”

ABB:s lösning
”Energiföretaget bad ABB att snabbleverera en order
på pad-monterade transformatorer, som behövs för
att omvandla turbingenererad energi till användbar
elkraft. Detta innebar utmaningar, inklusive ett
produktionsåtagande på ett specifikt antal enheter per
månad och att snabbt bygga den första prototypen.
ABB:s transformatorföretag i Jefferson City, Missouri

24

ABB-medarbetare berättar
Titel
Einleitungstextoch luftrening för Kinas isstad
Uppvärmning

Berättat av Yanbing Zhang, chef för ABB:s

exempel minskar varvtalsregleringar för pumpmotor-

fjärrvärmeverksamhet i Kina

erna elanvändningen med 50 procent. Det överordnade styrsystemet, ett SCADA-system (Supervisory

Kundbehov

Control and Data Acquisition), övervakar tryckdiffer-

”Harbin ligger 1 000 kilometer norr om Peking och är

ensen i nätet och ställer in flödet till de 156 värmeväx-

med nästan 10 miljoner invånare Kinas tionde största

larstationerna så att inte mer energi än vad som

stad. Här sjunker vintertemperaturen ända ned till

verkligen behövs distribueras. Vattentemperatur och

–40 ˚C och kylan kan hålla i sig upp till sex månader.

flöde regleras automatiskt på basis av faktisk

Invånarna i Harbin håller oftast värmen med koleldade

värmeförbrukning och utetemperatur.”

pannor, vilket inte bara är ineffektivt utan även alstrar
en hel del föroreningar. De styrande i staden ville ha en

Fördelarna

lösning för Daoli-distriktet som kunde förbättra och

”När alla hushåll är anslutna till detta toppmoderna

optimera uppvärmningen för cirka en miljon människor

fjärrvärmenät, kommer det enligt de styrande i Harbin

och även minska föroreningarna.”

att spara 300 000 ton standardkol årligen, minska
CO2-utsläpp med 500 000 ton och SO2-utsläpp med

ABB:s lösning

2 200 ton årligen samt rena luften från 11 000 ton

”ABB:s lösning ersatte mer än 500 små ineffektiva

damm. Dessutom har operatörer och tekniker fått en

koleldade pannor med ett nytt centralt kraftvärmeverk.

gedigen utbildning i att driva och underhålla alla

Ett nytt fjärrvärmenät med nästan 100 kilometer

system.”

nedgrävda rör ansluter anläggningen till 156
värmeväxlarstationer som pumpar in varmt vatten i
bostadselementen. Nätet levererar värme med hjälp
av pumpar, varvtalsreglerade drifter, värmeväxlare,
tusentals instrument och ett överordnat styrsystem.
Den nya tekniken ger avsevärt mindre energiförluster
och reducerar kolförbrukning och föroreningar. Till
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Strategiska drivkrafter
En ständigt ökande efterfrågan på tillförlitlig energi, tilltagande
ansträngningar för att höja produktivitet och energieffektivitet,
samt fokus på kvalitet i allt vi gör kommer att stödja ABB:s
tillväxt de kommande åren

ABB har goda framtidsutsikter och ambitiöst satta

Allt eftersom ABB växer kommer vi att fortsätta

tillväxtmål som stöds av en kombination av

rationalisera våra verksamheter, inklusive vår material-

externa och interna faktorer (redovisade i det här

anskaffning. Vi kommer att utöka vår globala närvaro

avsnittet). Externa faktorer som stödjer kraft- och

för att dra fördel av efterfråge- och utbudsmöjligheter

automationsmarknaderna inkluderar framväxten

över hela världen. Framför allt vill vi öka våra verk-

av nya marknader i Asien, Mellanöstern, Latin-

samheter på tillväxtmarknader för att betjäna nya

amerika och Östeuropa inklusive Ryssland,

kunder bättre, sänka kostnader och uppnå en

globaliseringen av handeln och oro för klimat

balanserad global närvaro.

förändringar med en ökad efterfrågan av energi
Vi räknar också med att vår traditionella styrka inom

effektivitet som följd.

innovation ska hjälpa oss att bibehålla och ytterligare
Prognostiserad tillväxt av ABB:s marknader till 2011
(i miljarder dollar)
100

+24%

80
60
40

Tillsammans väntas dessa interna och externa

+52%

+25%

2006

faktorer bidra till att ABB ökar intäkterna under 2007

2011

till 2011 i ungefär dubbelt så hög takt som markna-

+40%

derna växer och tre gånger så hög takt som det

20
0

öka vårt tekniska ledarskap.

globala BNP växer. Ambitiösa mål har också fastNord- och
Sydamerika

Mellanöstern
och Afrika

Europa

Asien

ställts för lönsamheten i termer av vinst per aktie,
resultat före räntenetto och skatter samt avkastning

Internt kommer ett starkt fokus på högsta kvalitet i allt
vi gör – forskning och utveckling, urval och genomförande av projekt, medarbetarutbildning, affärsetik och
arbetsmiljöledning – att fortsätta hjälpa ABB att nå
bättre resultat än genomsnittet för vår bransch.

på sysselsatt kapital.
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Energiutmaningen
Energianvändningen ökar, vilket ökar oron för en tryggad
energitillgång, höga kostnader och klimatförändringar

Snabb tillväxt i världsekonomin höjer levnadsstan-

Alla dessa faktorer underbygger tre starka utvecklings-

darder, särskilt på tillväxtmarknader, men energian-

linjer: utbyggnaden av elnät, utvecklingen av förnybara

vändningen skjuter också i höjden och väntas öka

energikällor och ett starkt fokus på energieffektivitet.

med så mycket som 55 procent till 2030 enligt
Denna utveckling överensstämmer med ABB:s styrkor.

internationella energimyndigheten IEA.

ABB är världens största tillverkare av utrustning för
Stark efterfrågan pressar upp priserna på bränsle, och

kraftöverföring och distribution, världens största

konkurrensen om resurserna ökar vårt beroende av

tillverkare av elektriska produkter och tjänster till

en handfull länder. Regeringar är under press för att

vindturbintillverkare och en ledande leverantör av

säkerställa skäliga priser och en energitillgång som

produkter och system för att koppla ihop vindkrafts-

klarar behoven.

parker med kraftnät.

Världens energibehov

ABB:s produkter och system främjar också ett effektivt

%

energiutnyttjande i varje steg i såväl produktionen som

160

användningen av energi. Från utvinning av naturresurser (oljefält, kolgruvor, dammar etc), via kraftgenere-

140

ring, till elanvändning i hushåll, kontor och fabriker. I

120
100

vissa fall kan ABB:s teknik öka energieffektiviteten
2005

2015

2030

Energibehovet kommer att öka med 55% fram till 2030 om nuvarande
energipolitik förblir oförändrad (den övre linjen). Genomförs alla de förslag
som nu diskuteras blir ökningen 38% (den undre linjen). Grafen är normerad
till utgångsvärde 100
Källa: International Energy Agency

med så mycket som 50 procent. Det sänker kostnader och minskar miljöpåverkan.
Energiutmaningen för det här århundradet är att stödja
en höjd levnadsstandard och göra elektricitet tillgäng-

Energiutmaningen kännetecknas också av en utbredd

lig för de 1,6 miljarder människor runt om i världen

oro för miljön och för vårt fortsatta beroende av fossila

som idag saknar el, utan att skada miljön. ABB antar

bränslen.

den utmaningen.
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Uppsving för infrastruktur
Investeringarna i infrastrukturen för att möta den globala
efterfrågan på elektricitet väntas överstiga 11 biljoner dollar
fram till år 2030

Energiföretag runt om i världen står inför stora

Samtidigt behöver äldre kraftutrustning på mogna

utmaningar att bygga nya kraftnät och uppgrad-

marknader, som Nordamerika och Europa, moderni-

era de befintliga för att förbättra effektivitet samt

seras eller ersättas och kapaciteten måste utökas för

öka kapacitet och ansluta förnybara energikällor.

att möta efterfrågan. I USA ökar efterfrågan dubbelt
så snabbt som nya energikällor tillkommer enligt North

Enligt IEA kommer globala investeringar i infrastruktur

American Electric Reliability Corp.

att uppgå till runt 11 biljoner dollar fram till år 2030.
Det är fyra gånger mer än den totala summan för

För att minska beroendet av kolbaserade bränslekällor

investeringar i elinfrastruktur under de sista 50 åren på

utformas och anpassas elnäten för att ta hand om mer

1900-talet.

kraft från förnybara källor såsom vatten, vind och
solenergi. Men att införliva förnybar energi i stor skala

Den kraftigt höjda efterfrågan är främst knuten till den

kräver stora investeringar då de bästa förnybara

snabba ekonomiska tillväxten i Kina, Indien och andra

källorna ofta ligger långt ifrån platserna där energin

delar av Asien, där det enorma energibehovet

efterfrågas.

förändrar internationella energimarknader.
Att bygga infrastruktur för bättre användning av
Sammanlagda investeringar i infrastruktur för elkraftsförsörjning, prognos för 2006-2030 (i MUSD)

befintliga och förnybara resurser innebär enorma

Nordamerika

2 246

miljöpåverkan: två faktorer som står högt på den

Europa

1 728

globala agendan.

Kina

2 764

belöningar i form av kostnadseffektivitet och minskad

Indien

956

ABB erbjuder produkter och system som innebär

Mellanöstern/Afrika

890

hållbara lösningar för var och en av dessa utmaningar

Latinamerika

762

– att utöka och uppgradera nätkapacitet, tillföra

Källa: International Energy Agency

förnybar energi till energimixen och göra energieffektivitet till en del av ekvationen.
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Globalisering
En ökad handel och global konkurrens underbygger efterfrågan
på lösningar för att öka industriell produktivitet och skapar
möjligheter för ABB att utvidga sin egen globala närvaro

Lägre handelshinder har de senaste åren drivit

Automation skapar produktivitetsvinster i många

fram en snabb ekonomisk tillväxt i utvecklings

industrier, vilket ökar efterfrågan på ABB:s lösningar i

regioner. Nu bygger de ut och moderniserar sin

form av robotar, styrsystem, motorer, drivsystem,

produktion för den globala marknaden.

instrumentering och annan automationsteknik. Att
automatisera enkla moment och förbättra leveransked-

I takt med allt öppnare marknader har konkurrensen

jan är de mest uppenbara vägarna till ökad produktivi-

hårdnat. För att behålla sin konkurrenskraft måste

tet. Men tillverkare behöver nya idéer och ABB erbjuder

företag planera var och hur de ska tillverka sina

ett innovativt sortiment av pålitlig och effektiv utrust-

produkter och även vem som ska tillverka dem.

ning, övervakningssystem och underhållsprogram,
såväl som gedigen kunskap om tillverkningsprocesser.

Den snabba ekonomiska utvecklingen påverkar även
lågkostnadstillverkare i utvecklingsländer i och med

Vårt utbud för ökad produktivitet omfattar avancerad

att nya aktörer ständigt lockas in på marknaden. För

processtyrning, realtidsplanering, förebyggande

att överleva söker företag överallt efter bättre sätt att

underhåll, trådlös kommunikation och tillgångsstyrning

sänka kostnader, öka produktiviteten och hitta nya

på distansövervakningssystem och underhållsprogram

källor till kompetens och kunskap.

samt mindre och smartare automationsenheter.
Prestandahöjande tjänster hjälper kunder att förbättra
effektiviteten i sina anläggningar.

Den globala handeln ökar
% av världens BNP
30

Globaliseringen ger möjlighet för ABB att rationalisera

Import av varor och tjänster

25

sina verksamheter. Vi utvecklar verksamheterna i

20

tillväxtekonomier för att dra nytta av nya

15

marknader, sänka kostnader och uppnå en mer

10

balanserad global närvaro. Detta minskar riskerna,
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Källa: World Bank, World Development Indicators database;
OECD Structural Analysis database

samtidigt som vi fortsätter uppgradera våra tillgångar
på viktiga traditionella marknader.
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Medarbetare, kultur och värderingar
ABB räknar med att anställa 20 000 nya medarbetare under de
kommande fem åren. Det ger en betydande ökning av de
viktigaste tillgångarna – medarbetarna och företagskulturen –
som präglas av öppenhet, transparens och delaktighet

ABB är ett av världens mest globala företag, både

Kvalitet i tillverkning, konstruktion och service når vi

i termer av geografisk räckvidd och av mångfald

genom att ge ABB-enheter runt om i världen globalt

bland medarbetarna. Detta har skapat en öppen

ansvar för specifika produkter eller teknikområden,

kultur med transparens och delaktighet som bidrar

samt att genom ett särskilt program dela med sig av

till att attrahera toppkompetens från hela världen.

och införa bästa praxis genom hela företaget.

Denna vidsynthet är en enorm tillgång då ABB

Vårt fokus på att förbättra planering och genomför-

planerar att skapa 20 000 nya jobb under de kom-

ande av projekt har varit starkt bidragande till ABB:s

mande fem åren. Detta för att möta efterfrågan till följd

ökade lönsamhet under senare år och väntas fortsätta

av långsiktiga trender som ökande elanvändning, krav

bidra till den förväntade tillväxten av vinstmarginaler.

på höjd produktivitet samt ansträngningar för att
bekämpa klimatförändringar.

Vi strävar efter att eliminera arbetsrelaterade incidenter där medarbetare skadas eller omkommer. Det är

ABB anställda per region 2007

en del av vårt åtagande att göra vårt yttersta inom

Europa 53%

området hälsa och säkerhet. Dessvärre ökade antalet

Asien 23%

incidenter under 2007 och vi vidtar nu ett antal

Nord- och Sydamerika 17%

åtgärder för att förbättra oss på detta kritiska område.

Mellanöstern och Afrika 7%

ABB:s strävan efter högsta kvalitet omfattar även
Vi strävar efter högsta kvalitet vad gäller personlig

affärsetik, där vi fortsätter att stärka systemen för att

utveckling, verksamhetsresultat, hälsa och säkerhet

utbilda medarbetare och bekämpa otillbörliga

samt affärsetik eftersom de bästa människorna vill

aktiviteter. Målet för vår satsning på nolltolerans av

jobba på ett förstklassigt företag. Vårt program för

brott mot vår uppförandekod är att varje medarbetare

medarbetarutveckling, som syftar till en god ledar-

ska veta att oetiskt handlande är ohederligt, oaccep-

skapskultur på varje nivå i organisationen, har nu

tabelt och att det äventyrar den egna karriären såväl

genomförts av över 21 000 medarbetare i 41 länder.

som företagets rykte.

35 | ABB Årsredovisning 2007 Strategiska drivkrafter

36

Teknik
Att stärka vårt ledarskap inom kraft- och automationsteknik hjälper
oss och våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga

ABB:s ledande ställning inom kraft- och automa-

Ett exempel på framgången för våra forsknings- och

tionsteknik är resultatet av våra styrkor inom

utvecklingsprogram är kontraktet från 2007 på

bland annat kvalitet, kundåtaganden och, framför

leverans av nyckelkomponenter till en länk för

allt, framgångsrikt nyskapande i vår forsknings-

överföring av ultrahög spänning (UHVDC). Den

och utvecklingsverksamhet.

högeffektiva 800 kilovoltslänken kommer att överföra
förnybar elkraft från vattenkraftstationen Xiangjiaba i

Vår tekniksatsning är till största delen fokuserad på:

västra Kina till den starkt industrialiserade kustregio-

tillförlitlighet i kraftnät, industriell produktivitet och

nen i öst, ett avstånd på mer än 2 000 kilometer.

energieffektivitet. Vi arbetar i nära samarbete med
våra kunder, leverantörer och ledande akademiska

UHVDC-tekniken är en utveckling av HVDC-tekniken

institutioner för att utveckla teknik som möter både

som ABB var först med för 50 år sedan. UHVDC är

dagens och morgondagens utmaningar.

det största språnget inom överföringseffektivitet och
kapacitet på 20 år. Tekniken möjliggjordes tack vare

ABB:s investeringar i forskning och orderrelaterad
utveckling (i miljoner dollar)
2005
2006
2007

973
1 079
1 173

framsteg inom grundforskning på ett antal områden,
t ex utvecklingen av utomhusisolatorer och avancerade
styrsystem. Överföringsförlusterna i den nya förbindelsen är ännu lägre än i ett konventionellt HVDC system.
Vår strategi för framtiden är att fokusera på energi

ABB har åtta forskningscenter, 6 000 forskare och

effektivitet och utveckla produkter och tjänster som

70 universitetssamarbeten – som alla arbetar för

använder energi mer effektivt och maximerar avkast-

att utveckla och förbättra tekniska lösningar som

ningen på investeringar. Vi fortsätter med investeringar i

ska göra våra kunder mer konkurrenskraftiga. Vi

befintlig teknik för att säkerställa att ABB:s lösningar är

investerade 1,2 miljarder dollar i forskning och

tillförlitliga under många år framöver, samtidigt som vi

orderrelaterad utveckling under 2007, varav mer än

utvecklar ny teknik för att möta framtida behov inom

hälften syftade till ökad energieffektivitet.

kraft- och automationssystem.
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44 Aktieägares rättigheter

Titel
1.1 Allmänna principer
Einleitungstext
1. Principer

vidtaga varje sådan handling såvida det inte uttryckligen framgår
att den inte ligger inom ramen för ändamålet med bolagets

ABB utfäster sig att tillämpa ägarstyrning (corporate gover-

verksamhet. Styrelseledamöter och funktionärer måste dock

nance) enligt striktaste internationella standard och stödjer de

alltid utföra sina åligganden med tillbörlig omsorg och lojalitet på

allmänna principerna i Swiss Code of Best Practice for Corpo-

sätt som beskrivs ovan samt behandla bolagets aktieägare lika

rate Governance samt gällande principer på de kapitalmarkna-

under liknande förhållanden. ABB:s bolagsordning innehåller inte

der där dess aktier är börsnoterade och handlas.

bestämmelser beträffande en styrelseledamots beslutanderätt,
när det gäller att rösta om ersättning till sig själva eller andra

Utöver bestämmelserna i Swiss Code of Obligations fastläggs

medlemmar i styrelsen, i de fall ett beslutsmässigt antal obero-

ABB:s viktigaste principer och regler för ägarstyrning i ABB:s

ende styrelseledamöter inte är närvarande.

bolagsordning, föreskrifter för ABB Ltd:s styrelse, föreskrifter för
ABB:s styrelsekommittéer, och ABB:s uppförandekod (ABB

Intressekonflikter

Code of Conduct). Det åligger ABB:s styrelse (styrelsen) att

Schweizisk lag innehåller ingen allmän föreskrift beträffande

återkommande granska och revidera eller föreslå ändringar av

intressekonflikter och vår bolagsordning begränsar inte våra

dessa dokument, för att avspegla senaste utveckling och

styrelseledamöters möjligheter att rösta om ett förslag, en åtgärd

praxis, samt säkerställa att de överensstämmer med tillämpliga

eller ett kontrakt i vilket en styrelseledamot eller funktionär har

lagar och förordningar.

väsentliga intressen. Swiss Code of Oligations kräver dock att
styrelseledamöter och funktionärer skyddar bolagets intressen

Detta avsnitt i årsredovisningen är baserat på Directive on

och ålägger styrelseledamöter och funktionärer att utföra sina

Information Relating to Corporate Governance, som ges ut av

arbetsuppgifter med omsorg och lojalitet. Denna regel tolkas i

SWX Swiss Exchange. I det fall någon punkt som ingår i

allmänhet så, och rekommendationen i Swiss Code of Best

direktivet inte tas upp i denna redovisning, är den antingen inte

Practice for Corporate Governance är, att styrelseledamöter och

tillämplig eller saknar betydelse för ABB.

funktionärer diskvalificeras från att delta i beslut som direkt
påverkar dem, med undantag för beslut på årsstämman.
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Enligt kraven från New York Stock Exchange (NYSE), finns på
ABB:s webbplats www.abb.com/investorrelations, under

Konfidentiell information

avsnittet om ägarstyrning (corporate governance), en jämfö-

Konfidentiell information som styrelseledamöter och funktionärer

relse, som visar i vilken omfattning ABB:s principer om ägar-

i ett schweiziskt bolag erhåller i sin verksamhet måste hållas

styrning avviker från dem som föreskrivs i NYSE:s börsregler.

konfidentiell såväl under som efter deras mandattid.

1.2 Styrelseledamöters och funktionärers åligganden

Sanktioner

Enligt Swiss Code of Obligations åligger det styrelseledamöter

Om styrelseledamöter och funktionärer utför affärstransaktioner

och funktionärer i schweiziska bolag att utföra sina åligganden

för bolagets räkning med tredje parter som är i god tro i strid

med tillbörlig omsorg, att på bästa sätt skydda bolagets

med sina reglementsenliga åligganden, anses transaktionen

intressen och att behandla aktieägare lika under liknande

ändå giltig så länge den inte uttryckligen ligger utanför ändamå-

förhållanden.

let med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen. Styrelseledamöter och funktionärer som agerar i strid med sina regle-

Swiss Code of Obligations specificerar inte den standard som

mentsenliga åligganden – vare sig de utför affärstransaktioner

erfordras av styrelseledamöter i en bolagsstyrelse när det gäller

med tredje parter som är i god tro eller handlar i andra avseen-

tillbörlig omsorg. Emellertid är det en allmän uppfattning bland

den för bolagets räkning – kan emellertid bli ansvariga för

schweiziska jurister och i schweizisk rättsvetenskap att styrelse-

eventuella skador mot bolaget, dess aktieägare och dess

ledamöter måste äga den kunskap och skicklighet som krävs för

fordringsägare. Ansvaret är gemensamt och enskilt, men en

att utöva sitt ämbete och ägna tillräcklig tid åt uppgiften.

domstol kan fördela ansvaret mellan styrelseledamöter och

Dessutom måste styrelseledamöter utföra sina åligganden med

funktionärer efter deras grad av skuld.

all tillbörlig omsorg, med samma förstånd och pliktkänsla som
förväntas av en styrelseledamot i samma omständigheter. Till

Därutöver innehåller schweizisk lag en bestämmelse att betal-

sist, styrelseledamöter skall agera i bolagets bästa intresse och

ningar som gjorts till en aktieägare eller en styrelseledamot eller

får inte vidta åtgärder som kan skada bolaget.

till personer, som har relationer till dem på armlängds avstånd,
måste återbetalas till bolaget om aktieägaren eller styrelseleda-

Beslutanderätt

moten eller denna person har handlat med ont uppsåt.

Styrelseledamöter, såväl som andra personer som bemyndigats
att agera å ett schweiziskt bolags vägnar, får för bolagets

Om styrelsen lagenligt har delegerat den dagliga skötseln till en

räkning vidtaga alla lagenliga handlingar som följer av syftet

annan enhet inom bolaget, till exempel koncernledningen, är

med affärsverksamheten enligt bolagsordningen. Enligt

den inte ansvarig för de handlingar som utförs av medlemmarna

domstolspraxis kan sådana styrelseledamöter och funktionärer

i denna enhet. Styrelseledamöterna kan endast hållas ansvariga

om de vederbörligen brustit i att utse, instruera och kontrollera

Depositary Shares (ADS) – varje ADS motsvarar en registrerad

medlemmarna i denna enhet.

aktie. Börsvärdet för ABB Ltd per den 31 december 2007
uppgick till 75,5 miljarder CHF.

2. Koncernstruktur och aktieägare

Det enda konsoliderade bolaget inom ABB-koncernen med

2.1 Koncernstruktur

börsnoterade aktier är ABB Limited, Bangalore, Indien, som är

ABB Ltd, Schweiz, är det yttersta moderbolaget i ABB-koncer-

noterat på Bombay Stock Exchange och på National Stock

nen, vilken omfattar 323 konsoliderade rörelsedrivande

Exchange of India. Under 2007 avnoterades ABB Limited,

dotterbolag och holdingbolag runt om i världen. ABB Ltd har

Bangalore, Indien, från Calcutta Stock Exchange. Den 31

sina aktier börsnoterade på SWX Swiss Exchange (där de

december 2007 ägde ABB Ltd, Schweiz, direkt eller indirekt,

handlas på virt-x), på Stockholmsbörsen och på NYSE, där

52,11 procent av ABB Limited, Bangalore, Indien, som vid

aktierna handlas i form av amerikanska depåbevis, American

denna tidpunkt hade ett börsvärde på 320,5 miljarder INR.

Börs

Värdepapper

Tickersymbol

”Security
number”

ISIN-kod

SWX Swiss Exchange (virt-x)

ABB Ltd, Zürich, aktie

ABBN

1222171

CH0012221716

Stockholmsbörsen

ABB Ltd, Zürich, aktie

ABB

–

CH0012221716

New York Stock Exchange

ABB Ltd, Zürich, ADS

ABB

000375204

US0003752047

Bombay Stock Exchange

ABB Limited, Bangalore, aktie

ABB

500002

INE117A01022

National Stock Exchange of India

ABB Limited, Bangalore, aktie

ABB

–

INE117A01022

Alla data per den 31 december 2007.
Följande tabell visar namn, land, ägarandel och aktiekapital per den 31 december 2007 i ABB Ltd, Zürich, Schweiz, och dess
viktigare dotterbolag:
ABB:s viktigare dotterbolag
Bolagsnamn/lokalisering
ABB S.A., Buenos Aires
ABB Australia Pty Limited, Sydney
ABB Ltda., Osasco
ABB Bulgaria EOOD, Sofia

Land

ABB:s ägarandel i %

Aktiekapital
i 1000

Valuta

ARGENTINA

100,00

10 510

ARS

AUSTRALIEN

100,00

122 436

AUD

BRASILIEN

100,00

94 396

BRL

BULGARIEN

100,00

3 010

BGN

Asea Brown Boveri Ltda., Bogotá

COLOMBIA

99,99

485 477

COP

ABB A/S, Skovlunde

DANMARK

100,00

100 000

DKK

ABB Equador S.A., Quito

ECUADOR

96,87

315

USD

Asea Brown Boveri S.A.E., Kairo

EGYPTEN

100,00

82 490

EGP

ELFENBENSKUSTEN

99,00

178 540

XOF

ESTLAND

100,00

25 985

EEK

FILIPPINERNA

100,00

123 180

PHP

FINLAND

100,00

10 003

EUR

FRANKRIKE

100,00

38 921

EUR

FÖRENADE ARABEMIRATEN

49,00

5 000

AED

GREKLAND

100,00

1 182

EUR

HONG KONG

100,00

20 000

HKD

INDIEN

52,11

423 817

INR

ABB Ltd, Dublin

IRLAND

100,00

635

EUR

ABB Technologies Ltd., Tirat Carmel

ISRAEL

99,99

420

ILS

ABB S.p.A., Milano

ITALIEN

100,00

107 000

EUR

ABB SACE S.p.A., Sesto S. Giovanni (MI)

ITALIEN

100,00

60 000

EUR

ABB Trasmissione & Distribuzione S.p.A. in liquidazione, Milano

ITALIEN

100,00

3 300

EUR

JAPAN

100,00

1 000 000

JPY

KANADA

100,00

301 957

CAD

KINA

100,00

120 000

USD

ABB Technology SA, Abidjan
ABB AS, Tallinn
Asea Brown Boveri Inc., Paranaque, Metro Manila
ABB Oy, Helsingfors
ABB S.A., Rueil-Malmaison
ABB Industries (L.L.C), Dubai
Asea Brown Boveri S.A., Metamorphossis Attika
ABB (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
ABB Limited, Bangalore

ABB K.K., Tokyo
ABB Inc., St. Laurent, Quebec
ABB (China) Ltd., Peking
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Börsnoteringar

Titel
ABB:s viktigare dotterbolag (forts.)
Einleitungstext
Company name/location

Land

ABB:s ägarandel i %

Aktiekapital
i 1000

Valuta

KOREA, REPUBLIKEN

100,00

18 670 000

KRW

ABB Ltd., Zagreb

KROATIEN

100,00

2 730

HRK

ABB Holdings Sdn. Bhd., Subang Jaya

MALAYSIA

100,00

4 490

MYR

MEXIKO

100,00

419 096

MXN

ABB BV, Rotterdam

NEDERLÄNDERNA

100,00

9 076

EUR

ABB Holdings BV, Amsterdam

NEDERLÄNDERNA

100,00

119

EUR

ABB Ltd., Seoul

Asea Brown Boveri S.A. de C.V., Tlalnepantla

ABB Holding AS, Billingstad
ABB Limited, Auckland
ABB S.A., Lima

100,00

800 000

NOK

100,00

34 000

NZD

PERU

76,34

27 915

PEN

POLEN

99,83

260 643

PLN

ABB (Asea Brown Boveri), S.A., Paco de Arcos

PORTUGAL

100,00

4 117

EUR

Asea Brown Boveri Ltd., Moskva

RYSSLAND

100,00

332

USD

ABB Sp. z o.o., Warszawa

ABB Contracting Company Ltd., Riyadh

SAUDIARABIEN

65,00

10 000

SAR

ABB Asea Brown Boveri Ltd., Zürich

SCHWEIZ

100,00

2 768 000

CHF

ABB Ltd, Zürich

SCHWEIZ

Moderbolag

5 790 038

CHF

ABB Schweiz AG, Baden
ABB Holdings Pte. Ltd., Singapore
Asea Brown Boveri S.A., Madrid

SCHWEIZ

100,00

55 000

CHF

SINGAPORE

100,00

25 597

SGD

SPANIEN

100,00

33 318

EUR

ABB Holdings Ltd., Warrington

STORBRITANNIEN

100,00

203 014

GBP

ABB Ltd., Warrington

STORBRITANNIEN

100,00

219 000

GBP

SVERIGE

100,00

400 000

SEK

ABB AB, Västerås
ABB Norden Holding AB, Stockholm

SVERIGE

100,00

459 000

SEK

SYDAFRIKA

80,00

4 050

ZAR

ABB LIMITED, Bangkok

THAILAND

100,00

1 034 000

THB

ABB s.r.o., Prag

TJECKIEN

100,00

400 000

CZK

ABB Holdings (Pty) Ltd., Sunninghill
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NORGE
NYA ZEELAND

ABB Holding A.S., Istanbul

TURKIET

99,95

12 844

USD

ABB AG, Mannheim

TYSKLAND

100,00

167 500

EUR

ABB Automation GmbH, Mannheim

TYSKLAND

100,00

15 000

EUR

ABB Automation Products GmbH, Ladenburg

TYSKLAND

100,00

20 750

DEM

ABB Beteiligungs- und Verwaltungsges. mbH, Mannheim

TYSKLAND

100,00

120 000

DEM

ABB Ltd., Kiev

UKRAINA

100,00

5 860

USD

ABB Engineering Trading and Service Ltd., Budapest

UNGERN

100,00

444 090

HUF

ABB Holdings Inc., Norwalk, CT

USA

100,00

2

USD

ABB Inc., Norwalk, CT

USA

100,00

1

USD

Asea Brown Boveri S.A., Caracas

VENEZUELA

100,00

4 899 373

VEB

ABB (Private) Ltd., Harare

ZIMBABWE

100,00

1 000

ZWD

ABB AG, Wien

ÖSTERRIKE

100,00

15 000

EUR

ABB:s operativa koncernstruktur beskrivs i kapitlet ”Financial

FMR LLC (FMR), USA, ägde per den 31 december 2007,

review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning.

enligt registrering i Commercial Register per detta datum,
127 059 033 ABB-aktier, vilket motsvarade cirka 5,8 procent av

2.2 Större aktieägare

ABB:s totala aktiekapital och röster.

Investor AB, Sverige, ägde per den 31 december 2007,
enligt registrering i Commercial Register per detta datum,

Såvitt ABB känner till, innehar ingen annan aktieägare 5 procent

166 330 142 ABB-aktier, vilket motsvarade cirka 7,6 procent

eller mer av ABB:s totala aktiekapital och röster enligt registre-

av ABB:s totala aktiekapital och röster. Antalet aktier som ägs

ring i Commercial Register per den 31 december 2007.

av Investor AB inkluderar inte de aktier som ägs av Jacob
Wallenberg, ordförande i Investor AB, som privatperson.

I januari 2008 meddelade FMR oss att de ägde 104 896 048
ABB-aktier per den 11 januari 2008, vilket motsvarade cirka 4,8
procent av ABB:s totala aktiekapital och röster enligt registrering i Commercial Register per detta datum.

I februari 2008 meddelade FMR oss att de ägde mindre än

Utöver vad som nämns i detta avsnitt, 3.2, förekom inga

3 procent av ABB:s totala aktiekapital och röster enligt registre-

ändringar i ABB:s aktiekapital under 2007, 2006 och 2005.

ring i Commercial Register.
3.3 Villkorat aktiekapital
Enligt ABB:s bolagsordning representerar varje registrerad aktie

(Styrelsens rätt att besluta om nyemission med avvikelse

en röst. Aktieägare med betydande innehav har inte avvikande

från aktieägares företrädesrätt)

rösträtt.

Per den 10 januari 2008 kan ABB:s aktiekapital ökas med
maximalt 25 000 000 CHF genom utgivning av maximalt

Enligt vår kännedom ägs eller kontrolleras vi inte, direkt eller

10 000 000 fullt betalda registrerade aktier med ett nominellt

indirekt, av någon regering eller av något annat bolag eller

värde av 2,50 CHF per aktie genom utnyttjande av optionsrätter

person.

som beviljats dess aktieägare. Styrelsen får använda options
rätter som inte utnyttjats av aktieägarna för andra ändamål i

2.3 Korsvist ägande

ABB:s intresse.

Det finns inget korsvist ägande som överstiger 5 procent av
aktiekapitalet eller antalet röster mellan ABB och något annat

Aktieägarna äger inte företrädesrätt vid utgivning av optioner.

bolag.

De som vid denna tidpunkt innehar optioner skall ha rätt att

3. Kapitalstruktur

styrelsen.

3.1 Aktiekapital
Per den 31 december 2007 uppgår ABB:s aktiekapital

Aktieförvärv genom inlösen av optionsrätter och varje påföl-

(inklusive treasury shares) till 5 790 037 755 CHF, fördelat på

jande överlåtelse av aktier lyder under de bestämmelser om

2 316 015 102 fullt betalda registrerade aktier med ett nominellt

restriktioner som framgår av ABB:s bolagsordning (se avsnitt

värde av 2,50 CHF per aktie. Per detta datum uppgick ABB:s

4.2).

aktiekapital, enligt registrering i Commercial Register, till

			

5 469 390 792,50 CHF, fördelat på 2 187 756 317 fullt betalda

Därutöver, från den 10 januari 2008, kan ABB:s aktiekapital

registrerade aktier.

ökas med maximalt 110 749 132,50 CHF genom utgivning av
maximalt 44 299 653 fullt betalda aktier på nominellt 2,50 CHF

3.2 Ändringar i aktiekapitalet

per aktie till medarbetare. ABB:s aktieägare har inte företrädes-

Under 2007 utfärdade ABB 23 327 183 aktier av sitt villkorade

rätt eller förhandsteckningsrätt. Aktierna eller rätten att teckna

aktiekapital i samband med ABB:s aktieägarprogram för

aktier tilldelas medarbetare enligt en eller flera föreskrifter som

medarbetare (ESAP) och ABB:s bonusprogram MIP. För mer

fastställs av styrelsen med hänsyn till prestation, befattning,

information om ESAP och MIP, se avsnitt 8.2 och 8.3. Under

ansvarighetsgrad och lönsamhetskriterier. ABB kan emittera

2007 utfärdade ABB även 104 931 602 aktier av dess vill

aktier eller teckningsrätter till medarbetare till ett lägre pris än

korade aktiekapital till innehavare av utestående konvertibla

aktuell börskurs. Aktieförvärv inom ABB:s aktieägarprogram för

CHF-obligationer vid denna tidpunkt. Det nya aktiekapitalet på

medarbetare och varje påföljande överlåtelse av aktier lyder

5 790 037 755 CHF fördelat på 2 316 015 102 fullt betalda

under de bestämmelser om restriktioner som framgår av ABB:s

registrerade aktier redovisades i ABB:s bolagsordning av den

bolagsordning (se avsnitt 4.2).

10 januari 2008.
3.4 Godkänt aktiekapital
Under 2006 utfärdade ABB 5 746 614 aktier av sitt villkorade

(Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om

aktiekapital avsedda för ESAP. Det nya aktiekapitalet på

nyemission)

5 469 390 792,50 CHF, fördelat på 2 187 756 317 aktier,

Vid ABB:s årsstämma i maj 2007 godkände ABB:s aktieägare

redovisades i ABB:s bolagsordning av den 15 december 2006.

inrättandet av ett godkänt aktiekapital på maximalt
500 000 000 CHF genom utgivning av upp till 200 000 000 fullt

Under 2006 utfärdade ABB även 105 068 206 aktier av sitt

betalda registrerade aktier med ett nominellt värde av 2,50 CHF

villkorade aktiekapital avsedda för innehavare av de dollarobli-

per aktie. Detta aktiekapital gäller till den 3 maj 2009. Styrelsen

gationer som var utestående vid denna tidpunkt. Det nya

har rätt att besluta om dag för utgivning av nya aktier, pris, typ

aktie¬kapitalet på 5 455 024 257,50 CHF, fördelat på

av betalning, villkor för utnyttjande av företrädesrätt och första

2 182 009 703 aktier, redovisades i ABB:s bolagsordning av

datum för rätt till utdelning. Detta utgjorde det totalt tillgängliga

den 26 juni 2006.

godkända aktiekapitalet för ABB per den 31 december 2007.
Styrelsen kan låta företrädesrätt som inte utnyttjats av aktie

I november 2005 utgav ABB 6 626 550 aktier av sitt villkorade

ägarna förfalla eller kan sälja dessa rätter och/eller aktier för

aktiekapital avsedda för ESAP. Det nya aktiekapitalet på

vilka företrädesrätt har beviljats men inte utnyttjats på mark-

5 192 353 742,50 CHF, fördelat på 2 076 941 497 aktier,

nadsmässiga villkor eller använda dem för andra ändamål i

redovisades i ABB:s bolagsordning av den 6 december 2005.

bolagets intresse. Dessutom har styrelsen rätt att begränsa eller
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teckna de nya aktierna. Villkoren för optionerna fastställs av

Titel
part om aktierna används (1) för förvärv av ett bolag eller delar
Einleitungstext
avslå aktieägarnas företrädesrätt och ge sådan rätt till tredje

4.3 Aktieägares rätt till utdelning
ABB Ltd får endast lämna utdelning om utdelning har föresla-

av ett bolag, andelar eller för nya investeringar, eller, i fråga om

gits av en aktieägare eller av styrelsen och godkänts av

aktieplacering, för att finansiera eller refinansiera sådana

aktieägarna på en årsstämma samt förutsatt att de lagstadgade

transaktioner; eller (2) för att bredda aktieägarbasen i samband

revisorerna har bekräftat att utdelningen överensstämmer med

med en notering av aktier på en inhemsk eller utländsk börs.

gällande lag och ABB:s bolagsordning. Vanligtvis betalas
utdelningar ut i schweiziska franc och förfaller inte till betalning

Teckningen eller förvärvet av de nya aktierna, liksom varje

förrän tre handelsdagar efter aktieägarnas beslut.

påföljande överlåtelse av aktierna, begränsas av de restriktioner
som nämns i ABB:s bolagsordning (se avsnitt 4.2).

För aktieägare som är skatterättsligt bosatta i Sverige har ABB
inrättat ett särskilt utdelningsförfarande. Om sådana aktieägare

3.5 Konvertibla obligationer och optioner

har registrerat sina aktier hos VPC AB i Sverige, kan de välja att

Information om utestående konvertibla obligationer och

erhålla utdelningen i svenska kronor från ABB Norden Holding

aktieoptioner utgivna av ABB återfinns i not 13 och 20 i ABB:s

AB utan avdrag för schweizisk källskatt. Mer information om det

koncernbokslut i kapitlet ”Financial review” i den engelska

särskilda utdelningsförfarandet finns i bolagsordningen Bolags

utgåvan av denna årsredovisning.

ordningen finns även publicerad på vår webbplats www.abb.
com/investorrelations under avsnittet corporate governance.

4. Aktieägares rättigheter
4.1 Aktieägares rösträtt

4.4 Årsstämma

ABB har endast ett aktieslag och varje registrerad aktie

Aktieägares beslut på årsstämmor godkänns med en absolut

berättigar till en röst på årsstämman. Rösträtt kan endast

majoritet av rösterna som är representerade på stämman, med

utövas när en aktieägare har införts i ABB:s aktiebok som

undantag av sådana ärenden som beskrivs i artikel 704 i Swiss

aktieägare med rätt att rösta eller hos VPC AB i Sverige, som

Code of Obligations samt beslut avseende begränsad rösträtt

innehar ett underregister av ABB:s aktiebok.

och eliminering av begränsad rösträtt, som samtliga kräver
godkännande av två tredjedelar av rösterna som är represente-
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En aktieägare kan företrädas på årsstämman av annan

rade på årsstämman.

röstberättigad aktieägare, sin legala företrädare, ett bolagsombud (Organvertreter), ett oberoende ombud (unabhängiger

Aktieägare som innehar aktier till ett nominellt värde av minst

Stimmrechtsvertreter), eller ett depåombud (Depotvertreter).

1 000 000 CHF kan begära att ärenden tas upp på dagord-

Samtliga aktier som innehas av en aktieägare får endast

ningen för en årsstämma. En sådan begäran måste ske skriftligt

företrädas av en person.

minst 40 dagar före stämman och specificera ifrågavarande
aktieägares diskussionspunkter och förslag. ABB:s bolagsord-

Av praktiska skäl måste aktieägare vara införda i aktieboken

ning innehåller inte bestämmelser för kallelse till årsstämma

senast 10 dagar före årsstämman för att ha rätt att rösta. Med

som skiljer sig från tillämpliga bestämmelser enligt lag.

undantag av fallen som beskrivs i avsnitt 4.2, finns inga
restriktioner avseende rösträtt som begränsar rättigheterna för

5. Styrelse

ABB:s aktieägare.

5.1 Ansvar och organisation
Styrelsen anger den yttersta inriktningen för ABB:s verksamhet

4.2 Begränsningar beträffande överlåtelse av aktier och

och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer ABB-

förvaltarregistrering

koncernens organisation och tillsätter, avsätter och kontrollerar

ABB kan avslå en registrering av aktier med rösträtt om en

de personer som är anförtrodda att leda och företräda ABB.

aktieägare inte försäkrar att denne har förvärvat aktierna i eget
namn och för egen räkning. Om aktieägaren vägrar att lämna

Den interna organisationsstrukturen och styrelsens ansvars

en sådan försäkran, registreras denne som en aktieägare utan

områden samt information och styrinstrument i förhållande till

rösträtt.

koncernledningen fastläggs i föreskrifterna för ABB Ltd:s
styrelse, som finns publicerade under avsnittet corporate

En person som inte uttryckligen i sin registreringsansökan kan

governance på www.abb.com/investorrelations

försäkra att denne innehar aktierna för egen räkning (en
förvaltare), införs i aktieboken med rösträtt, förutsatt att sådan

Styrelsemöten sammankallas av ordföranden eller på begäran

förvaltare har ingått ett avtal med styrelsen avseende sin status,

av en styrelseledamot eller koncernchefen (CEO). Skriftlig

och vidare förutsatt att förvaltaren är föremål för tillsyn av en

dokumentation om de olika punkterna på dagordningen för

känd bank eller finansmarknad. I speciella fall kan styrelsen

varje styrelsemöte sänds till samtliga styrelseledamöter i förväg

bevilja dispens. Inga dispenser beviljades under 2007.

så att dessa kan studera respektive ärende före mötet. Beslut
tagna på styrelsemöten dokumenteras i skrivna protokoll från
varje möte.

Koncernchefen (CEO) ska regelbundet och närhelst extraordi-

styrelse för HEC (Haute Ecole Commercial) Paris, Frankrike;

nära omständigheter så kräver, rapportera till styrelsen om

IESE (University of Navarra) Barcelona, Spanien och Bocconi

ABB:s samlade affärsverksamhet. Styrelseledamöter är dess-

SDA, Milano, Italien. Hans Ulrich Märki är född 1946 och är

utom berättigade till information avseende ABB:s affärsverksam-

schweizisk medborgare.

het. Ytterligare information ges i avsnitt 6 i föreskrifterna för ABB
Ltd:s styrelse, som finns publicerade under avsnittet corporate

Michel de Rosen har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan

governance på www.abb.com/investorrelations

12 mars 2002. Han är ordförande, VD och koncernchef för
ViroPharma (USA). Han är styrelseledamot i Ursinus College,

5.2 Mandattid och ledamöter

Pennsylvania Biotech och Endo Pharmaceutical Holdings Inc.

Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för

(samtliga USA). Han är även ledamot i rådgivande styrelsen för

en period av ett år. Omval är möjligt. Vår bolagsordning, som

Paul Capital Partners Royalty Fund (USA). Michel de Rosen är

finns publicerad under avsnittet corporate governance på

född 1951 och är fransk medborgare.

pensionsålder för styrelseledamöter. En åldersgräns för

Michael Treschow har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan

styrelseledamöter fastläggs emellertid i föreskrifterna för ABB

16 maj 2003. Han är styrelseordförande i Ericsson (Sverige),

Ltd:s styrelse, som finns publicerade under avsnittet corporate

Unilever NV (Holland) och Unilever PLC (Storbritannien). Han är

governance på www.abb.com/investorrelations

även sstyrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
(Sverige). Michael Treschow är född 1943 och är svensk

Per den 31 december 2007 var samtliga styrelseledamöter

medborgare.

oberoende ledamöter och ingick inte i koncernledningen (se
även avsnitt 5.3).

Bernd W. Voss har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan
12 mars 2002. Han är förvaltningsrådsledamot i Dresdner

Styrelseledamöter (mandattid maj 2007 till maj 2008):

Bank (Tyskland). Han är även styrelseledamot i Allianz Leben,
Continental, Hapag-Lloyd, Osram och Wacker Chemie

Hubertus von Grünberg har varit styrelseledamot och ord

(samtliga Tyskland). Bernd W. Voss är född 1939 och är tysk

förande i ABB:s styrelse sedan den 3 maj 2007. Han är

medborgare.

förvaltningsrådsordförande för Continental AG (Tyskland). Han
är förvaltningsrådsledamot i Allianz Versicherungs AG och

Jacob Wallenberg har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan 28

Deutsche Telekom AG (båda Tyskland). Han är styrelseledamot

juni 1999. Från mars 1999 till juni 1999 var han styrelseledamot

i Schindler Holding (Schweiz). Hubertus von Grünberg är född

i ABB Asea Brown Boveri Ltd, ABB-koncernens tidigare

1942 och är tysk medborgare.

moderbolag. Han är styrelseordförande i Investor AB (Sverige).
Han är vice ordförande i SEB Skandinaviska Enskilda Banken,

Roger Agnelli har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan 12 mars

Atlas Copco AB och SAS AB (samtliga Sverige). Han är även

2002. Han är VD och koncernchef i Companhia Vale do Rio

styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Nobel-

Doce (Brasilien). Han är även styrelseledamot i Spectra Energy

stiftelsen och Handelshögskolan i Stockholm (samtliga Sverige)

(USA). Roger Agnelli är född 1959 och är brasiliansk med

och Coca Cola Corporation (USA, från januari 2008). Jacob

borgare.

Wallenberg är född 1956 och är svensk medborgare.

Louis R. Hughes har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan

Per den 31 december 2007 innehar ingen av ABB:s styrelse

16 maj 2003. Han är styrelseordförande i Maxager Technology

ledamöter officiella ämbeten eller politiska uppdrag.

och styrelseordförande och koncernchef i GBS Laboratories

Ytterligare information om ABB:s styrelseledamöter finns i

(båda USA). Han är även styrelseledamot i Akzo Nobel (Neder-

kapitlet corporate governance på ABB:s webbplats

länderna), MTU (Tyskland), Sulzer (Schweiz) och Electrolux

www.abb.com/investorrelations

(Sverige). Han är chefsrådgivare åt Windpoint (USA) och
ledamot i British Telecom U.S. Advisory board. Louis R. Hughes
är född 1949 och är amerikansk medborgare.
Hans Ulrich Märki har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan
12 mars 2002. Han är ordförande i IBM Europa, Mellanöstern
och Afrika (Frankrike) och styrelseledamot i Mettler-Toledo
International, SwissRe och Menuhin Festival Gstaad AG
(samtliga Schweiz). Han är även styrelseledamot i stiftelsen
Schulthess Klinik, Zürich, Schweiz och styrelseledamot i
Hermitage Museum, St. Petersburg, Ryssland. Han är styrelseledamot i IMD Lausanne, Schweiz; ledamot i rådgivande
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www.abb.com/investorrelations, stipulerar ingen specifik

Titel
Detta avsnitt beskriver viktiga affärsförbindelser mellan ABB och
Einleitungstext
5.3 Affärsförbindelser

ABB erhåller en del av sin täckning genom försäkringar från
Zurich Financial Services. Fred Kindle, ABB:s koncernchef under

dess styrelseledamöter, eller bolag och organisationer som de

2007, var även styrelsemedlem i Zurich Financial Services under

representerar. Styrelsen har beslutat att affärsförbindelser med

2007. Styrelsen har bedömt att ABB:s affärsrelationer med

ABB-kunder, vilka inte resulterar i årliga intäkter för ABB

Zurich Financial Services inte är betydande.

överstigande 10 miljoner dollar, per definition inte är viktiga
affärsförbindelser enligt syftet med detta avsnitt 5.3.

5.4 Styrelsekommittéer
ABB:s styrelse har bland sina ledamöter utsett två styrelsekom-

Companhia Vale do Rio Doce med dotterbolaget Vale och ABB

mittéer: Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och

ingick under 2007 flera kontrakt under ett ramavtal med

ersättningsfrågor (GNCC) samt kommittén för finans-, revisions-

allmänna villkor för leverans av produkter, system och tjänster

och efterlevnadsfrågor (FACC). Styrelsekommittéernas åliggan-

mellan dotterbolagen i respektive koncern. ABB förser Vale

den och mål beskrivs i föreskrifter utfärdade eller godkända av

huvudsakligen med produkter för processautomation för

styrelsen. Föreskrifterna finns publicerade på ABB:s webbplats

tillämpningar inom mineralindustri. De totala intäkterna för ABB

www.abb.com/investorrelations under avsnittet corporate

från kontrakten med Vale uppgick under 2007 till cirka 100

governance. Styrelsekommittéerna bistår styrelsen i dess

miljoner dollar. Roger Agnelli är VD och koncernchef för Vale.

uppgifter och rapporterar regelbundet till styrelsen. Medlemmarna i styrelsekommittéerna skall vara oberoende.

Under 2007 genererade leveranser till Atlas Copco AB och dess
dotterbolag (Atlas Copco) intäkter till ABB på cirka 40 miljoner

5.4.1 Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och

dollar. Leveranserna avsåg huvudsakligen automationsprodukter

ersättningsfrågor

som till exempel motorer och drivsystem. Jacob Wallenberg är

Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och ersättningsfrå-

vice styrelseordförande i Atlas Copco.

gor har som sitt ansvar att (1) övervaka att principerna för
ägarstyrning tillämpas korrekt inom ABB, (2) utse kandidater till
styrelsen, dess kommittéer, koncernchef och medlemmar i

Sulzer AG (Sulzer), i huvudsak för leveranser av diverse automa-

koncernledningen och (3) ersättarplanering samt anställnings-

tionsprodukter. Louis R. Hughes är styrelseledamot i Sulzer.

och ersättningsfrågor avseende styrelsen och koncernled-
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Under 2007 erhöll ABB cirka 44 miljoner dollar i intäkter från

ningen. Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och
Den 4 juli 2005 ingick ABB ett femårigt syndikerat kreditavtal på

ersättningsfrågor ansvarar också för att upprätthålla ett

2 miljarder dollar utan säkerhet, vilket blev tillgängligt i juli 2005

introduktionsprogram för nya styrelseledamöter och ett

och som reviderades och förnyades den 27 juni 2007. Per den

fortlöpande utbildningsprogram för befintliga styrelseledamöter.

31 december 2007 har SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) (SEB) förbundit sig att stå för 120 miljoner dollar och

Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och ersättningsfrå-

Dresdner Bank AG (Dresdner) för 105 miljoner dollar av den

gor skall bestå av tre eller flera oberoende styrelseledamöter.

totala krediten på 2 miljarder dollar. Jacob Wallenberg är vice

Efter inbjudan från kommitténs ordförande kan koncernchefen

ordförande i SEB och Bernd W. Voss är medlem i koncernled-

eller andra medlemmar i koncernledningen delta i kommitténs

ningen i Dresdner.

sammanträden, förutsatt att intressekonflikter undviks och att
diskussionspunkterna behandlas konfidentiellt.

2003 ingick ABB ett tioårigt avtal med IBM enligt vilket IBM
övertog ansvaret för drift och support av infrastrukturen för

Ledamöter och sekreterare i kommittén för ägarstyrnings-,

ABB:s informationssystem. Det totala värdet av infrastruktur-

nominerings- och ersättningsfrågor var per den 31 december

och servicetjänster som lyder under detta avtal beräknas bli nära

2007:

1,7 miljarder dollar. Hans Ulrich Märki är ordförande för IBM

Ledamöter:

Europe, Middle East and Africa.

Hans Ulrich Märki (ordförande)		
Michel de Rosen
Roger Agnelli

Efter att ha jämfört de intäkter som genererats från ABB:s

Sekreterare:

Gary Steel

affärsförbindelser med Vale, Atlas Copco, Sulzer, SEB och
Dresdner med ABB:s totala årliga intäkter liksom med intäkterna

5.4.2 Kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor

för ovan uppräknade bolag samt likaså ha jämfört avtalet om

Kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor

infrastruktur och tjänster med IBM samt bankförbindelserna från

ansvarar för att tillse (1) att ABB:s finansiella redovisning är

SEB och Dresdner, har styrelsen bedömt att ABB:s affärsrelatio-

fullständig, (2) att ABB följer lagar och förordningar, (3) att de

ner med dessa bolag inte utgör väsentliga affärstransaktioner

externa revisorerna har erforderliga kvalifikationer och är

och att samtliga av styrelsens ledamöter anses vara oberoende

oberoende, samt (4) att ABB:s interna revisionsfunktion och de

ledamöter. Denna bedömning har gjorts i enlighet med Swiss

oberoende revisorerna fullgör sina uppgifter.

Code of Best Practice for Corporate Governance och relevanta
kriterier i föreskrifterna för ägarstyrning på New York Stock
Exchange.

Kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor skall

rörande utvecklingen av ABB:s affärsverksamhet och finansiella

bestå av tre eller flera oberoende styrelseledamöter som är

resultat samt i alla organisations- och personalfrågor, om

grundligt insatta i ekonomi och redovisning. Enligt beslut av

affärstransaktioner och i andra frågor som är relevanta för

kommitténs ordförande kan chefen för intern revision samt

koncernen.

externa revisorer delta i kommitténs sammanträden i ärenden
som är hänförliga till respektive funktioner. På inbjudan av

Var och en av medlemmarna i koncernledningen utses respek-

kommitténs ordförande kan koncernchefen eller andra medlem-

tive avsätts av styrelsen.

mar i koncernledningen delta i kommitténs möten, förutsatt att
intressekonflikt undviks och att diskussionspunkterna behand-

6.2 Medlemmar i koncernledningen

las konfidentiellt. Såsom krävs av U.S. Securities and Exchange

Den 31 december 2007 ingick följande medlemmar i koncern-

Commission (SEC) har styrelsen bedömt att Bernd W. Voss är

ledningen:

kommitténs finansiella expert.
cernchef från januari 2005 till februari 2008. Fr o m februari

och efterlevnadsfrågor per den 31 december 2007:

2008 är Fred Kindle ledamot av styrelsen för VZ Holding Ltd,

Ledamöter:

Bernd W. Voss (ordförande)

och Zurich Financial Services Ltd. (båda Schweiz). Innan Fred

Jacob Wallenberg

Kindle började på ABB arbetade han sedan 1992 på Sulzer

Louis R. Hughes

(Schweiz). 2001 utsågs han till koncernchef i Sulzer och från

Michel Demaré

2003 till 2004 var han även styrelseledamot i Sulzer. Fred Kindle

Sekreterare:

är född 1959 och har dubbelt medborgarskap, i Liechtenstein
resp Schweiz.

5.5 Sammanträden och närvaro
Tabellen nedan visar antalet sammanträden som hållits av
styrelsen och dess kommittéer under 2007, sammanträdenas

Michel Demaré anställdes vid ABB som ekonomi- och finans-

genomsnittliga längd samt i vilken omfattning respektive

chef (CFO) den 1 januari 2005, och utsågs till tillförordnad

styrelseledamöter varit närvarande:

koncernchef (CEO) utöver uppdraget som CFO i februari 2008.
Från 2002 till 2004 var Michel Demaré vice VD och CFO vid

5.6 Styrelsens sekreterare

Baxter Europe. Från 1984 till 2002 innehade han olika befatt-

Diane de Saint Victor är styrelsens sekreterare.

ningar inom Dow Chemical (USA). Michel Demaré är född 1956
och är belgisk medborgare.

6. Koncernledning
6.1 Ansvar och organisation

Ulrich Spiesshofer kom till ABB som chef för Corporate

Styrelsen har delegerat ledningen av ABB till koncernchefen och

Development i november 2005. Från 2002 tills han anställdes

övriga medlemmar i koncernledningen. Koncernchefen, och

vid ABB var han senior partner, global head of operations

övriga medlemmar i koncernledningen under hans ledning,

practice vid Roland Berger AG. Före 2002 innehade han

ansvarar för ABB:s samlade affärsverksamhet och den dagliga

diverse befattningar vid A.T. Kearney Pty. Ltd. och dess

ledningen. Koncernchefen rapporterar regelbundet och, närhelst

dotterbolag. Ulrich Spiesshofer är född 1964 och är tysk

extraordinära omständigheter så kräver, till styrelsen i frågor

medborgare.

Möten och närvaro

Styrelsen

Kommittén för ägarstyrnings-,
nominerings- och ersättningsfrågor

Kommittén för finans-,
revisions- och
efterlevnadsfrågor

Genomsnittlig längd (timmar)

7

2

3

Antal sammanträden

5

7

7

Jürgen Dormann (till maj 2007)

2

–

–

Hubertus von Grünberg (från maj 2007)

3

–

–

Roger Agnelli

4

5

–

Louis R. Hughes

5

–

6

Hans Ulrich Märki

5

7

–

Michel de Rosen

5

6

–

Michael Treschow

5

–

–

Bernd W. Voss

4

–

7

Jacob Wallenberg

5

–

7

Bevistade sammanträden
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Fred Kindle började på ABB i september 2004 och var konLedamöter och sekreterare i kommittén för finans-, revisions

Titel
(personal) i januari 2003. Gary Steel är medlem i styrelsen för
Einleitungstext
Gary Steel kom till ABB som chef för Human Resources

2004 innehade han diverse befattningar inom ABB. Anders
Jonsson är född 1950 och är svensk medborgare.

Harman International Industries Inc. (USA). Under 2002 var han
human resources director, group finance vid Royal Dutch Shell

Den 13 februari offentliggjordes att Fred Kindle lämnar ABB på

(Nederländerna). Mellan 1976 och 2002 innehade han flera

grund av meningsskiljaktigheter om hur bolaget skall ledas.

human resource- och medarbetarrelaterade befattningar vid

Michel Demaré utnämndes till tillförordnad CEO utöver sin roll

Royal Dutch Shell. Gary Steel är född 1952 och är brittisk

som CFO.

medborgare.
Mer information om medlemmarna i ABB:s koncernledning finns
Diane de Saint Victor kom till ABB som chefsjurist (General

på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations under

Councell) i januari 2007. Från 2004 till 2006 var hon general

avsnittet corporate governance.

counsel vid European Aeronautic Defence and Space, EADS
(Frankrike/Tyskland). Från 2003 till 2004 var hon general

6.3 Kontrakt med utomstående avseende ledningen

counsel vid SCA Hygiene Products (Tyskland). Från 1993 till

av ABB

2003 innehade hon diverse befattningar vid Honeywell Interna-

Mellan ABB och bolag eller fysiska personer som inte tillhör

tional (Frankrike/Belgien). Diane de Saint Victor är född 1955

ABB-koncernen finns inga kontrakt som avser ledningen av ABB.

och är fransk medborgare.
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7. Ersättningar
Ravi Uppal utsågs till chef för Global Markets i juli 2007. Från

7.1 Principer för ersättningar till styrelsen

2006 fram till utnämningen som medlem i koncernledningen

Ersättningsnivåerna för styrelseledamöterna för mandattiden maj

2007 var han ABB:s regionchef i Sydostasien. Från 2001 till

2007 till maj 2008 har varit följande:

2007 var han ABB:s landchef i Indien. Före 2001 innehade han

Ordförande

diverse befattningar hos flera olika företag, innefattande cirka 15

Ledamot och kommittéordförande

400 000 CHF

år hos ABB. Ravi Uppal är född 1952 och är indisk medborgare.

Ledamot

300 000 CHF

Bernhard Jucker utsågs till medlem av koncernledningen med

Från och med maj 2007 utbetalas ersättningen till styrelsen

ansvar för divisionen Power Products i januari 2006. Från 2003

halvårsvis i efterhand. Den första betalningen görs i november för

till 2005 var han ABB:s landchef i Tyskland. Från 1980 till 2003

perioden från det att ledamoten invaldes i styrelsen vid årsstäm-

innehade han diverse befattningar inom ABB. Bernhard Jucker

man i maj till oktober samma år. Den andra betalningen görs i

är född 1954 och är schweizisk medborgare.

maj följande år för perioden som ledamoten ingår i styrelsen från

1 200 000 CHF

november till maj.
Peter Leupp utsågs till medlem av koncernledningen med
ansvar för divisionen Power Systems i januari 2007. Från 2005

Likaledes från år 2007 kan styrelseledamöter även välja att erhålla

till 2006 var han ABB:s regionchef i Nordasien och från 2001

antingen 50 procent eller 100 procent av sin ersättning i ABB-

till 2006 var han ABB:s landchef i Kina. Från 1989 till 2001

aktier. Referenspriset för de aktier som skall levereras (och därav

innehade han diverse befattningar inom ABB. Peter Leupp är

beräkningen av det antal aktier som skall levereras) är den

född 1951 och är schweizisk medborgare.

genomsnittliga stängningskursen för ABB-aktien under en definierad 30-dagarsperiod, vilken är olika för varje utbetalningstillfälle.

Tom Sjökvist utsågs till medlem av koncernledningen med

ABB-aktierna hålls på ett spärrat konto i tre år från datum för den

ansvar för divisionen Automation Products i januari 2006. Från

ursprungliga leveransen och får endast avyttras tidigare om

2003 till 2005 var han chef för affärsområdet Automation

respektive person har lämnat styrelsen och inte har medgivit att

Products. Från 1972 till 2003 innehade han flera befattningar

aktierna hålls spärrade under den ursprungliga treårsperioden.

inom ABB. Tom Sjökvist är född 1947 och är svensk med

Därutöver hålls samtliga aktier som fanns på det spärrade kontot

borgare.

i början av maj 2007 spärrade till maj 2010 och får endast
avyttras tidigare om respektive styrelseledamot har lämnat

Veli-Matti Reinikkala utsågs till medlem av koncernledningen

styrelsen före 2010 och inte har medgivit att aktierna skall förbli

med ansvar för divisionen Process Automation i januari 2006.

spärrade till 2010.

Han är styrelseledamot i UPM-Kymmene (Finland). 2005 var han
chef för affärsområdet Process Automation. Från 1993 till 2005

7.2 Detaljerad information beträffande ersättning

innehade han flera befattningar inom ABB. Veli-Matti Reinikkala

till styrelsen

är född 1957 och finsk medborgare.

Ersättningen som styrelseledamöterna är berättigade till för
perioden maj 2007 till maj 2008 uppgår till 3 500 000 CHF. Av

Anders Jonsson utsågs till medlem av koncernledningen med

detta belopp utbetalades 1 750 000 CHF kontant och/eller i

ansvar för divisionen Robotics i januari 2006. 2005 var han chef

aktier i november 2007. Återstoden betalas i maj 2008 kontant

för f d divisionen Automation Technologies i Kina. Från 1976 till

och/eller i aktier enligt de val som styrelseledamöterna har gjort.

Ersättning till styrelsen
Utbetalningar 2007

Befattning

Hubertus von Grünberg

Styrelseordförande

Kontant
utbetalning (2)

1 200 000

50%

300 000

6 779

(CHF)

Agnelli (4)

Ersättning i
aktier – antal
erhållna aktier (3)

(CHF)

Styrelseledamot

300 000

50%

75 000

1 677

Louis R. Hughes (5)

Styrelseledamot

300 000

50%

75 000

1 677

Hans Ulrich Märki

Styrelseledamot och ordf i kommittén
för ägarstyrnings-, nominerings- och
ersättningsfrågor

400 000

100%

0

6 149

Styrelseledamot

300 000

50%

75 000

1 677

Michael Treschow

Styrelseledamot

300 000

50%

75 000

1 677

Bernd W. Voss

Styrelseledamot och ordf i kommittén
för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor

400 000

50%

100 000

2 273

Jacob Wallenberg (5)

Styrelseledamot

300 000

100%

0

3 354

700 000

25 263

Roger

Michel de

Rosen (4)

Totalt

3 500 000

(1)

Styrelsearvode för tiden maj 2007 till maj 2008. Poster som framgår av bolagets resultaträkning för 2007 uppgick till 2 449 000 CHF. Jürgen Dormann var styrelseordförande fram till
årsstämman i maj 2007. All ersättning i samband med hans sista mandatperiod som ordförande betalades ut och rapporterades under 2006
(2) Avser bruttobelopp utbetalade under 2007, före avdrag för sociala avgifter, källskatt, etc. 				
(3) Antal aktier per styrelseledamot är beräknat på basis av nettobelopp som utgår efter avdrag för sociala avgifter, källskatt, etc.		
(4) Ledamot i kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och ersättningsfrågor						
(5) Ledamot i kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor							

Beloppen för varje styrelseledamot framgår av tabellen ovan.

ett långsiktigt program, Long-term Incentive Plan (LTIP). För

Inga belopp hänförliga till mandattiden från maj 2006 till maj

mera information om LTIP, se avsnitt 8.4. Några av koncernled-

2007 betalades ut till styrelsen under 2007.

ningens medlemmar har deltagit i tidigare omgångar av MIP
och när de gör det kan de inte delta i LTIP för samma period.

Styrelseledamöter erhåller inga pensionsförmåner och kan inte
delta i något av våra bonusprogram för medarbetare.

Medlemmar i koncernledningen erhåller även pensionsförmåner.
Alla medlemmar är försäkrade i ABB Pension Fund, ABB

7.3 Principer för ersättning till medlemmar i

Supplementary Insurance Plan, Tödi Plan och Tödi Foundation

koncernledningen

– TEDC Plan (föreskrifterna finns på www.abbvorsorge.ch), med

GNCC (kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och

undantag för Veli-Matti Reinikkala, som är försäkrad i en

ersättningsfrågor) har skapat ett ersättningsprogram för

pensionsplan i Finland och i 401(k) i USA. Medlemmarna i

medlemmarna i koncernledningen med tre huvudkomponenter

koncernledningen erhåller pensionstillskott från ABB enligt

(1) en årlig grundlön, (2) ett bonusprogram på kort sikt och (3)

villkoren i vars och ens pensionsplan.

ett långsiktigt bonusprogram. När nivån på dessa komponenter
bestäms för var och en av medlemmarna i koncernledningen,

Koncernledningens medlemmar erhåller sedvanliga tilläggsför-

jämför GNCC de ingående delarna med paneuropeiska

måner som till exempel förmånsbil och olycksfalls-, liv-,

benchmarks, och för Veli-Matti Reinikkala med de jämförelser

arbetslöshets-, social- och sjukförsäkring. I några fall ges

för höga chefer i USA, som framtagits av Hay Group.

dessutom bidrag till barns utbildning. Medlemmar i koncernledningen kan även delta i ESAP.

De kortsiktiga bonusprogrammen för medlemmar i koncernledningen utgörs av deras årliga bonusar. För att koppla ihop

7.4 Detaljerad information beträffande ersättningar

prestationskraven på dessa medlemmar med ABB:s utveckling,

till koncernledningen

skall minst 50 procent av dessa bonusar baseras på utfallet av

Den totala ersättningen för var och en av medlemmarna i

ABB:s affärsverksamhet under det föregående räkenskapsåret.

koncernledningen redovisas i två delar: (1) total lön och icke-

Utfallande bonusar betalas ut i mars varje år efter publicering av

aktiebaserad ersättning och (2) total aktiebaserad ersättning.

helårsresultatet. Koncernchefen har möjlighet att intjäna

Den totala lönen och icke-aktiebaserade ersättningen består av

maximalt 150 procent av grundlönen i bonus. Övriga medlem-

grundlön, bonusar, pensionsinbetalningar och vissa andra poster

mar i koncernledningen har möjlighet att intjäna maximalt

som beskrivs mera i detalj i tabellen över lön och icke-aktiebase-

100 procent av grundlönen i bonus.

rad ersättning senare i detta avsnitt. Den totala aktiebaserade
ersättningen omfattar alla aktierelaterade tilldelningar per individ.

För att koppla ihop koncernledningsmedlemmarnas prestatio-

Beloppen baseras på marknadspriset för ABB Ltd-aktien vid

ner med ABB:s prestationer på längre sikt, erbjuds de att delta i

tiden för tilldelningen, och såvitt avser LTIP-tilldelningar, så
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Namn

Procentsats av
ersättningen att
utgå i aktier

Total
ersättning (1)

Titel
procent verkligen kan intjänas. Aktiebaserad ersättning beskrivs
Einleitungstext

förutsätts 100 procents intjänandegrad, även om mindre än 100

första tabellen nedan. Den andra tabellen visar de bruttoutbetalningar (det vill säga ersättning före avdrag för socialförsäkringar

mera i detalj i tabellen med aktiebaserad ersättning senare i

enligt anställningsvillkor och pensionsinbetalningar) som gjordes

detta avsnitt. Den totala ersättningen omfattar endast ersättning

till medlemmarna i koncernledningen, eller för deras räkning,

erhållen av en individ i samband med hans eller hennes roll som

under 2007 men den inkluderar inte aktiebaserad ersättning,

medlem av koncernledningen. Den totala ersättningen till

vilken redovisas i en separat tabell nedan.

medlemmar i koncernledningen under 2007 framgår av den
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Total ersättning till koncernledningen
Total lön och
annan ickeaktiebaserad
ersättning

Total aktiebaserad ersättning

Total
ersättning

Namn

Befattning

(CHF)

(CHF)

(CHF)

Fred Kindle

VD och koncernchef

3 926 255

5 545 689

9 471 944

Michel Demaré

Ekonomi- och finanschef

1 980 964

3 289 469

5 270 433

Gary Steel

Human Resources

1 784 766

2 472 964

4 257 730

Ulrich Spiesshofer

Corporate Development

1 568 506

1 038 384

2 606 890

Diane de Saint Victor

Chefsjurist

1 371 821

3 053 627

4 425 448

Ravi Uppal

Chef Global Markets sedan 1 juli 2007

507 109

–

507 109

Bernhard Jucker

Power Products Division

2 049 338

1 241 391

3 290 729

Peter Leupp

Power Systems Division

1 383 040

1 855 839

3 238 879

Tom Sjökvist

Automation Products Division

2 465 439

1 101 153

3 566 592

Veli-Matti Reinikkala

Process Automation Division

1 523 328

1 039 682

2 563 010

Anders Jonsson

Robotics Division

1 367 618

761 926

2 129 544

Dinesh Paliwal

President Global Makets and Technology t o m 30 juni 2007

2 974 974

1 498 518

4 473 492

22 903 158

22 898 642

45 801 800

Totalt
Lön och annan icke-aktiebaserad ersättning till koncernledningen

Namn

Grundlön

Bonus

Tilläggsersättning

(CHF)

(CHF)

(CHF)

Fred Kindle

1 487 507 1 977 615

Arbetsgivarens
pensionsinbetalningar

BilSjukBarns
förmån försäkring utbildning

(CHF)

(CHF)

(CHF)

207 845

35 000

8 296

(CHF)

Sociala kostnader betalda
av arbetsgivaren

Totalt (1)

(CHF)

(CHF)

209 992

3 926 255

Michel Demaré

866 677

756 480

210 585

29 000

8 478

26 600

83 144

1 980 964

Gary Steel

736 668

654 264

224 356

27 000

8 970

62 000

71 508

1 784 766

683 338

616 395

165 217

29 000

7 780

66 776

1 568 506

203 664

8 947

56 198

1 371 821

125 335

4 776

26 998

507 109

Ulrich Spiesshofer
Diane de Saint

Victor (2)

700 012

403 000

Ravi Uppal (3)

350 000

Bernhard Jucker

816 669

721 500

220 181

30 000

8 187

252 801

2 049 338

Peter Leupp

700 000

303 286

227 854

25 000

9 486

117 414

1 383 040

716 674

689 150

474 830

244 279

30 000

8 354

302 152

2 465 439

629 832

553 808

58 975

214 787

41 839

4 517

19 570

1 523 328

Anders Jonsson

545 007

319 800

215 003

27 000

9 091

Dinesh Paliwal (6)

427 386 1 454 086

165 630

743 916

13 496

17 823

73 317

8 659 770 8 046 384

1 102 435

3 003 022

287 335

104 705

161 917

Tom

Sjökvist (4)

Veli-Matti Reinikkala (5)

Totalt
(1)

251 717

1 367 618

79 320

2 974 974

1 537 590 22 903 158

Tabellen visar ersättningsbelopp för 2007 på kontantbasis. Följaktligen visar tabellen bonusar hänförliga till 2006 utbetalda 2007, utom för Dinesh Paliwal, vars bonus inkluderar en
proportionerligt beräknad del för 2007 (se not 6 nedan). Koncernchefen har möjlighet till en maximal bonus om 150 procent av sin grundlön. Alla andra medlemmar i koncernledningen har
möjlighet till en maximal bonus om 100 procent av grundlönen. Ackumulerad bonus per 31 december 2007 uppgick till 8 060 008 CHF. Bonusutbetalningar kommer att ske i mars 2008
efter publiceringen av bokslutet för 2007.
(2) Diane de Saint Victor erhöll 250 000 EUR i samband med att hon anställdes i bolaget. Detta belopp har omräknats till CHF till en växlingskurs av 1,612.
(3) Ravi Uppal utsågs till medlem av koncernledningen fr o m 1 juli 2007. Tabellen upptar därför hans ersättning från detta datum men inte den ersättning han erhöll under 2007 i sin tidigare roll
inom ABB.
(4) Tom Sjökvist erhöll en tilläggsersättning på 474 830 CHF vid uppnådda 60 år enligt ett avtal ingånget innan han blev medlem av koncernledningen.
(5) Veli-Matti Reinikkala erhöll sin lön och bilförmånsersättning i dollar, som har omräknats till CHF till en växlingskurs av 1,1247 CHF per dollar. Han erhöll sina pensionsinbetalningar från
arbetsgivaren liksom sjukförsäkringsförmåner i EUR, som har omräknats till CHF till en växlingskurs av 1,65528 CHF per EUR. Tilläggsersättningarna avsåg flyttkostnader, ekonomisk
rådgivning och livförsäkringspremier.
(6) Dinesh Paliwal lämnade bolaget i slutet av juni 2007 och har därför erhållit en proportionerligt beräknad del av sin ersättning för 2007, inklusive ett belopp på 480 121 CHF som bonus för
2007. Han erhöll sin ersättning i dollar, som har omräknats till CHF till en växlingskurs av 1,1247 per dollar. Tilläggsersättningarna avsåg justeringar för förhöjda levnadsomkostnader,
ekonomisk rådgivning och livförsäkringspremier.

Aktiebaserad ersättning beviljad medlemmar i koncernledningen under 2007 summeras i tabellen nedan. Datum för inlösen för
resp program framgår av fotnoter till tabellen.

Totalt marknadsvärde LTIP 2007 (2)

Marknadsvärde för aktier mht
bonus (2)(5)

Marknadsvärde för aktiebaserad
ersättning i stället för vissa pensionslösningar (2)(6)

2 501 867

1 500 000 1 543 822

5 545 689

Michel Demaré

41 746

11 843

1 312 931

1 976 538

3 289 469

Gary Steel

35 105

10 243

1 111 026

1 361 938

2 472 964

Ulrich
Spiesshofer

32 733

9 650

1 038 384

1 038 384

33 207

8 219

1 014 937

3 053 627

Diane
de Saint Victor
Ravi

59 150 1 197 788

(CHF)

41 526

(CHF)

840 902

Uppal (7)

0

Bernhard
Jucker

39 374

Peter Leupp

1 241 391

33 207

8 219

1 014 937

1 855 839

34 156

10 789

1 101 153

1 101 153

Veli-Matti
Reinikkala

33 022

9 414

1 039 682

1 039 682

Anders
Jonsson

26,092

5 007

761 926

761 926

Dinesh
Paliwal (8)

44 608

16 556

1 498 518

1 498 518

132 194 13 636 752

1 500 000 4 882 298 22 898 642

59 150 1 197 788

840 902

1 241 391

Tom Sjökvist

Totalt

41 526

11 295

83 052 1 681 804

424 408

(1)

Datum för inlösen 15 mars 2008.
Marknadsvärde motsvarar aktiekursen på aktierna på utgivningsdagen av resp program.
Datum för inlösen 15 mars 2009. Inkluderar totalt 16 478 aktier för leverans enligt den ömsesidiga delen av LTIP 2006.
(4) Datum för inlösen 15 mars 2010.
(5) För 2007 tilldelades Fred Kindle en tilläggsbonus på 1,5 miljoner CHF att utgå i form av 63 966 aktier. 31 983 aktier levererades i mars 2007 och återstående 31 983 aktier kommer att
inlösas och utbetalas i mars 2008.
(6) För 2007 tilldelades dessa personer totalt 199 685 aktier, för inlösen den 1 mars 2010, som kompensation för ändrade pensionsöverenskommelser.
(7) Tabellen exkluderar aktiebaserad ersättning som Ravi Uppal erhöll i sin tidigare roll, före sin utnämning till medlem av koncernledningen.
(8) ) I och med att Dinesh Paliwal lämnade bolaget, förverkade han rätten till samtliga oinlösta aktiebaserade ersättningar.
(2)
(3)

Utöver i ovanstående program deltog samtliga medlemmar i

och bonus) och hans ersättning från annan arbetsgivare, om

koncernledningen utom Ravi Uppal i den fjärde omgången av

sådan finns, under den 12-månadersperiod som slutar i februari

ESAP. ESAP medger ett sparande över en 12-månadersperiod

2010. Fred Kindle kommer att erhålla 304 711 aktier, som

och det sparade beloppet kan i november 2008 användas till

tidigare tilldelats honom men som inte inlösts vilket enligt

att köpa maximalt 280 eller 290 aktier (beroende på vilken

gällande schema skall ske i mars 2008. Beträffande andra

valuta sparandet skett i) till aktiekursen 34,98 CHF.

aktiebaserade ersättningar som tidigare beviljats Fred Kindle
och som utfaller till inlösen 2009 och 2010 kommer Fred Kindle

I februari 2008 offentliggjorde bolaget att dess koncernchef

att erhålla 242 598 aktier i mars 2008, vilket motsvarar en

Fred Kindle lämnar bolaget. Fred Kindle är berättigad till lön,

proportionerlig tilldelning (t o m 28 februari 2009) av de aktier

bonus och andra förmåner (inklusive pensionsinbetalningar och

han annars skulle ha erhållit vid utgången av inlösenperioderna

utbetalning av innestående semester) fram till slutet av februari

för respektive tilldelningar.

2009. Om han inte finner en alternativ anställning före slutet av
februari 2009 kommer bolaget att fortsätta att betala ett belopp
lika med skillnaden mellan 70 procent av hans årslön (grundlön
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Marknadsvärde LTIP 2006 (2)

Namn

(CHF)

Totalt marknadsvärde för aktiebaserad ersättning tilldelad 2007

Antal tilldelade, villkorade aktier med
ömsesidig investeringsdel enligt
LTIP 2007 (4)

(CHF)

30 959

Antal tilldelade, villkorade aktier
enligt LTIP 2006 (3)

(CHF)

71 158

Marknadsvärde LTIP 2005 (2)

(CHF)

Fred Kindle

Antal tilldelade, villkorade aktier
enligt LTIP 2005 (1)

Antal tilldelade, villkorade aktier
med prestationsberoende del enligt
LTIP 2007 (4)

Aktiebaserad ersättning till koncernledningen

Titel
Utöver vad som redovisas i detta dokument har ABB under
Einleitungstext
7.5 Övriga arvoden och ersättningar

av bruttomånadslönen eller ett belopp i lokal valuta mot
svarande 750 CHF. Vid slutet av sparperioden väljer med

2007 inte betalat några andra arvoden eller ersättningar till

arbetarna huruvida de vill utnyttja sina optioner till att köpa

styrelseledamöter eller medlemmar i koncernledningen för

ABB-aktier (eller ADS för medarbetare i USA) till det inlösenpris

tjänster till ABB. Inte heller har ABB under 2007 betalat andra

som bestämts vid utställandet, eller få det sparade beloppet

arvoden eller ersättningar, annat än på normala marknadsvillkor,

tillbaka med ränta. Sparade belopp samlas på ett bankkonto

till närstående till en styrelseledamot eller medlem i koncernled-

hos en fristående förvaltare för deltagarnas räkning och ränta

ningen för tjänster till ABB. Med ”närstående” avses: (1)

intjänas.

enskilds äkta make/maka, (2) enskilds barn under 18 år, (3)
personer som sammanbott med den enskilde i minst 12

Det maximala antalet aktier som varje anställd kan förvärva har

månader, (4) juridisk enhet som kontrolleras av enskild eller av

bestämts på basis av inlösenpris och det samlade sparandet

personerna nämnda under punkterna (1) till (3) ovan och (5)

under 12-månadersperioden, ökat med 10 procent för att ta

juridisk eller fysisk person, som agerar som förtroendeman för

hänsyn till valutakursförändringar. Om det sparade beloppet

enskild eller för personerna nämnda under punkterna (1) till (4)

inklusive ränta på inlösendagen överstiger det maximala

ovan.

kontantbelopp som den anställde måste betala för att fullt ut
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utnyttja sina aktieoptioner, kommer överskjutande belopp att
7.6 Lån och garantier beviljade styrelseledamöter

återbetalas till den anställde. Om det sparade beloppet med

eller koncernledning

ränta inte räcker till för att medge för den anställde att fullt

ABB har inte beviljat några lån eller garantier till sina styrelsele-

utnyttja aktieoptionerna, kan den anställde frivilligt välja att göra

damöter eller medlemmar i koncernledningen eller närstående

en extra inbetalning så att den anställde fullt ut kan nyttja sina

till någon av dessa under 2007.

aktieoptioner.

7.7 Avgångsvederlag

Om anställningen hos ABB upphör, återbetalas de ackumule-

Anställningskontrakt för koncernledningsmedlemmar innehåller

rade besparingarna per dagen för anställningens upphörande

uppsägningstider på 12 månader eller kortare tid, under vilken

till den anställde och den anställdes rätt att utnyttja sina

tid de har rätt till löpande löneutbetalningar och bonusbelopp.

aktieoptioner förfaller. Medarbetare kan gå ur ESAP när som

Dessutom gäller att om bolaget säger upp en koncernlednings-

helst under sparperioden och är då berättigade att få sina acku-

medlems anställning och denne inom uppsägningstiden inte

mulerade besparingar återbetalda.

finner en ny anställning som ger minst 70 procent av sådan
medlems årliga ersättning, kommer bolaget att fortsätta att

Inlösenpriset på 34,98 CHF respektive 29,78 dollar per aktie

utbetala ersättning till denna medlem i upp till 12 ytterligare

respektive ADS för programmet 2007 fastställdes med ut-

månader.

gångspunkt från stängningskurser för ABB-aktien på SWX
Swiss Exchange (virt-x) och för ADS-beviset på New York Stock

7.8 Ersättning till tidigare medlemmar i styrelsen resp

Exchange på dagen för utställandet.

koncernledningen
Under 2007 har ABB inte gjort några utbetalningar till medlem-

8.3 MIP

mar i styrelsen eller koncernledningen på grund av deras

ABB har ett program kallat MIP, enligt vilket nyckelpersoner

uppdrag som, eller avgång från uppdrag som, medlem i

erhåller aktieoptioner (i vissa länder optioner som inte är

styrelsen resp koncernledningen.

generellt överlåtbara) och syntetiska optioner (WAR) utan
kostnad.

8. Delägarprogram för medarbetare
8.1 Bonusprogram knutna till ABB-aktien

Aktieoptioner tilldelade enligt MIP-programmet möjliggör för

I syfte att koppla ihop medarbetarnas intressen med koncer

deltagarna att köpa ABB-aktier till förutbestämda priser.

nens affärsmål och ekonomiska resultat, driver ABB ett antal

Deltagarna kan sälja aktieoptionerna i stället för att utnyttja

program, knutna till ABB-aktien. Dessa program beskrivs nedan

rätten att köpa aktier. Likvärdiga aktieoptioner är noterade av en

(för en mer detaljerad beskrivning av varje program, se not 20

fristående bank på SWX Swiss Exchange, vilket underlättar

till ABB:s konsoliderade bokslut som återfinns i kapitlet

prissättning och överlåtelse av beviljade aktieoptioner enligt

”Financial review” i den engelska utgåvan av denna årsredovis-

MIP. De optioner som inte är generellt överlåtbara berättigar

ning).

innehavaren att begära att en fristående bank köper sådana
optioner till marknadspriset för likvärdiga överlåtbara optioner

8.2 ESAP

noterade av den fristående banken i samband med utfärdandet

ESAP är ett optionsprogram för medarbetare att förvärva aktier

av detta MIP-program. Om en deltagare väljer att sälja en

byggt på sparande. Medarbetarna sparar under en 12-måna

aktieoption, kan optionen komma att innehas av en tredje part,

dersperiod genom månatliga avdrag från sin lön. Det maximala

och följaktligen blir ABB förpliktat att leverera aktier till denna

månatliga beloppet man kan spara är det lägsta av 10 procent

tredje part. Varje syntetisk option (WAR) ger deltagaren rätt att

erhålla kontant ersättning motsvarande den noterade aktieop-

utfallet för hälften av den definierade jämförelsegruppen. Det

tionens marknadspris på dagen för inlösen av den syntetiska

verkliga antalet aktier som erhålls kommer att bero på ABB:s

optionen. Syntetiska optioner får inte överlåtas till någon.

rankning jämförd med den definierade jämförelsegruppen. Hela
det möjliga beloppet för den villkorade tilldelningen utbetalas

Deltagare kan utnyttja rätten att köpa aktier eller sälja aktie

om ABB:s utfall är bättre än utfallet för tre fjärdedelar av den

optionerna respektive inlösa de syntetiska optionerna efter

definierade jämförelsegruppen.

inlåsningsperioden, vilken är tre år från datum för utställandet.
Begränsningar i rätten att lösa in optionerna kan hävas i vissa

I den del av LTIP som innehåller den ömsesidiga investerings-

fall, som till exempel vid dödsfall eller invaliditet. Samtliga

komponenten inbjuds varje deltagare att deponera ett antal

aktieoptioner och syntetiska optioner förfaller sex år från

ABB-aktier upp till ett individuellt definierat maximalt antal akter.

utställningsdatum.

Om personen vid utvärderingsperiodens slut fortfarande är
deltagare och äger de deponerade aktierna, levererar ABB utan

Detaljer i de olika programmen, vars löptid inte har gått ut per

kostnad motsvarande antal aktier till deltagaren.

den 31 december 2007, är följande:
Följande gäller för de olika bonusprogrammen vars löptid inte
Inlösenpris
i CHF

Teckningskvot

December 2003

7,00

5:1

December 2004

7,50

5:1

Utgivningsår

Utvärderingsperiod

Februari 2006

15,30

5:1

2005

15 mars 2005

Maj 2007

26,00

5:1

till 15 mars 2008
2006

ABB har ett LTIP-program för medlemmar i koncernledningen

2007

15,48

15 mars 2007
till 15 mars 2010

och vissa andra chefer (nedan gemensamt kallade deltagare).

7,15

15 mars 2006
till 15 mars 2009

8.4 LTIP

Referenskurs
(i CHF)

21,08

LTIP innebär årliga, villkorade tilldelningar av ABB-aktier och,
från och med 2006 års program, innehåller planen även en

Det exakta antalet aktier att erhålla för programmen 2005, 2006

ömsesidig investeringskomponent, utöver den komponent som

och 2007 blir känt först i mars 2008, 2009 respektive 2010.

är knuten till aktiekursutvecklingen, såsom i tidigare omgångar.
9. Styrelsens resp koncernledningens innehav av
I den del som är knuten till aktiekursutvecklingen, är värdet på

ABB-aktier

det antal aktier som tilldelas villkorligt lika med en viss procent-

9.1 Styrelsens innehav av ABB-aktier och optioner

sats av deltagarens grundlön på utgivningsdagen. För medlem-

Tabellen nedan visar antalet ABB-aktier som innehades av var

mar i koncernledningen var dessa procentsatser 150 procent

och en av styrelseledamöterna per den 31 december 2007:

under 2005 (före införandet av den ömsesidiga investeringskomponenten) och 100 procent från 2006. Det antal aktier som

Styrelsens innehav
Aktieinnehav, totalt antal
per 31 december 2007 (1)

beviljas justeras vanligen nedåt för deltagare som har tillkommit
efter ursprungligt utgivningsdatum. Det verkliga antalet aktier
som varje deltagare erhåller utan kostnad vid ett framtida datum
beror (1) på kursutvecklingen för ABB-aktien under en defini
erad period (utvärderingsperioden) jämförd med kursutvecklingen för en utvald jämförelsegrupp bestående av offentligt
listade multinationella bolag, och (2) respektive deltagares
anställningstid i den aktuella befattningen under utvärderingsperioden. Det verkliga antalet aktier som erhålls efter utvärderingsperiodens slut kan inte överstiga 100 procent av den villkorade
tilldelningen.

Hubertus von Grünberg
Roger Agnelli

6 779
134 482

Louis R. Hughes

59 751

Hans Ulrich Märki

304 051

Michel de Rosen

90 115

Michael Treschow

71 007

Bernd W. Voss

137 807

Jacob Wallenberg (2)

146 724

Totalt

950 716

(1)

Utfallet för ABB jämfört med jämförelsegruppen under utvärderingsperioden kommer att mätas som summan, i procentuella
termer, av den genomsnittliga kursutvecklingen för ABB-aktien i

inkluderar totalt 814 657 aktier utgörande ersättning till nuvarande och tidigare års
styrelseledamöter, för närvarande spärrade enligt villkoren för ersättning till styrelseledamöter.
(2) Aktiebelopp angivna i denna tabell inkluderar inte aktier som innehas och förvaltas av
Investor AB, där Jacob Wallenberg är ordförande.

procent under utvärderingsperioden och en genomsnittlig, årlig

Utöver vad som beskrivs i detta avsnitt, 9.1, ägde ingen

utdelningsavkastning i procent (ABB:s resultat).

styrelseledamot eller styrelseledamot närstående person
ABB-aktier eller ABB-optioner per den 31 december 2007.

För att aktier skall kunna intjänas måste ABB:s utfall under
utvärderingsperioden vara positivt och lika med eller bättre än
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har gått ut per 31 december 2007:

Månad för utfärdande

Titel
Per den 31 december 2007 ägde medlemmar av koncernledningen följande antal aktier (eller ADS som motsvarar dessa aktier),
Einleitungstext
9.2 Koncernledningens innehav av aktier och optioner

villkorade tilldelningar att erhålla ABB-aktier under LTIP, syntetiska optioner eller optionsrätter (antingen inlösta eller oinlösta enligt
notering) under MIP-programmen samt oinlösta aktier enligt bonus- och/eller pensionsöverenskommelser:
Koncernledningens innehav av aktier, syntetiska optioner och optioner

54

Antal tilldelade, villkorade
aktier enligt LTIP 2007

Antal matchande aktier att
erhålla enligt ömsesidig
investeringsdel i LTIP 2007

(år för
inlösen
2010)

(år för
inlösen
2010)

Aktier i stället för pensionslösning

Antal matchande aktier att
erhålla enligt ömsesidig
investeringsdel i LTIP 2006
(år för
inlösen
2009)

Aktier som bonusersättning
2006

Antal tilldelade, villkorade
aktier enligt LTIP 2006
(år för
inlösen
2009)

Utgivnings- Utgivningsår 2006 (år år 2007 (år
för inlösen för inlösen
2009)
2010)

(år för
inlösen
2008)

(år för
inlösen
2010)

31 983

63 142

Antal optioner/syntetiska
optioner enligt MIP (3)

Antal tilldelade, villkorade
aktier enligt LTIP 2005
(år för
inlösen
2008)

Antal optioner/syntetiska
optioner enligt MIP (3)

Fred Kindle

Totalt aktieinnehav, antal (2)

Namn

Oinlösta per 31 december 2007 (1)

165 453

272 728

92 055

40 115

71 158

30 959

Michel
Demaré (4)

62 961

157 343

51 680

15 014

41 746

11 843

80 840

Gary Steel

51 120

146 854

46 512

13 416

35 105

10 243

55 703

Ulrich
Spiesshofer

25 330

107 955

41 990

13 372

32 733

9 650

Diane de Saint
Victor

20 000

59 150

33 287

8 239

33 207

8 219

Ravi Uppal

30 717

Bernhard
Jucker

31 375

237 220
48 450

8 595

39 374

11 295

Peter Leupp

32 988

33 287

8 239

33 207

8 219

Tom Sjökvist (5)

40 011

45 220

12 451

34 156

10 789

Veli-Matti
Reinikkala

22 538

43 001

5 680

33 022

9 414

Anders
Jonsson (6)

67 291

33 592

3603

26 092

5 007

100 000

96 300

469 074

128 724

379 800

115 638

100 000

333 520

Totalt
(1)

549 784

744 030

31 983

199 685

Ej inlösta aktier från fjärde omgången av ESAP har inte inkluderats på grund av obetydligt antal. För detaljer se not 20 i ABB:s konsoliderade bokslut i kapitlet ”Financial review” i den
engelska utgåvan av denna årsredovisning.				
(2) Inkluderar matchande aktier som deponerats i den ömsesidiga investeringsdelen i LTIP. Dessa aktier får säljas/överlåtas, men motsvarande antal matchande aktier i den ömsesidiga
investeringsdelen blir då förverkade.
(3) Optioner får säljas eller utnyttjas/konverteras till aktier enligt teckningskvoten 5 optioner för 1 aktie.
(4) Totalt aktieinnehav inkluderar 500 aktier som ägs tillsammans med maka.
(5) Totalt aktieinnehav inkluderar 7 560 aktier som ägs av maka eller barn.
(6) Totalt aktieinnehav inkluderar 55 529 aktier som ägs tillsammans med maka. De syntetiska optionerna som utfaller 2009 och 2010 erhölls av Anders Jonssons maka i samband med
hennes anställning vid ABB.										

Dessutom innehade följande medlemmar i koncernledningen per den 31 december 2007 syntetiska optioner som när de inlöses
berättigar innehavaren att kontant erhålla marknadspriset av motsvarande noterade optioner vid tiden för inlösen.
Koncernledningens innehav av syntetiska optioner
Antal fullt intjänade/inlösta
syntetiska optioner enligt MIP
Utgivningsår 2003

Innehav av oinlösta
syntetiska optioner enligt MIP

Utgivningsår 2004

Utgivningsår 2006 (år för inlösen 2009)

275 000

375 000

Ravi Uppal
Bernhard Jucker

375 000

Peter Leupp

62 500

225 000

375 000

Tom Sjökvist

375 000

Veli-Matti Reinikkala

75 000

312 500

375 000

Anders Jonsson
137 500

812 500

2 250 000

Utöver vad som beskrivs i detta avsnitt, 9.2, hade ingen

dollar. Revisionstjänster definieras som ordinarie revision som

medlem i koncernledningen eller person närstående en medlem

utförs varje räkenskapsår för att revisorerna skall kunna uttala

i koncernledningen några ABB-aktier eller optioner i ABB-aktier.

sig om ABB:s koncernbokslut och om lokala lagstadgade
bokslut.

9.3 Totalt innehav av ABB-aktier och optioner
Per den 31 december 2007 ägde styrelseledamöterna och

De omfattar också tjänster som kan tillhandahållas endast av

koncernledningen mindre än 1 procent av bolagets totala antal

koncernrevisorn, till exempel hjälp med tillämpning av nya

utestående aktier.

redovisningsregler, granskning av kvartalsrapporter inför
publicering samt granskning av så kallade ”comfort letters” till

10. Skyldighet att göra ett offentligt uppköpserbjudande

garanter av emissioner.

ABB:s bolagsordning innehåller inte några bestämmelser som
höjer gränsen för (opting-up) eller eliminerar skyldigheten

Därutöver debiterade Ernst & Young cirka 10,2 miljoner dollar

(opting-out) att lämna ett offentligt uppköpserbjudande enligt

för tjänster utöver revisioner utförda under 2007. Dessa tjänster

artikel 32 i Swiss Stock Exchange and Securities Trading Act.

omfattar huvudsakligen konsultationer i redovisningsfrågor och
revisioner i samband med avyttringar, revision av pensions- och

11. Avgångsvederlag till chefer vid ”change of control”

förmånsprogram, råd beträffande redovisningsfrågor i allmän-

Ingen av ABB:s styrelseledamöter, medlemmar i koncernled-

het, tillämpning och efterlevnad av skatteregler och andra

ningen eller högre chefer har ”gyllene fallskärmar” eller andra

skattetjänster. I enlighet med kraven under U.S. Sarbanes-

särskilda förmåner i händelse av ”change of control”.

Oxley Act från 2002 och regler utgivna av SEC, har ABB, på
global basis, en process för granskning av och godkännande i

12. Revisorer

förväg av revisionsrelaterade och icke-revisionsrelaterade

12.1 Koncernrevisorer och särskilda revisorer

tjänster som skall utföras av Ernst & Young.

Ernst & Young är ABB-koncernens enligt lag valda revisorer.
OBT har utsetts till särskilda revisorer för att avge de särskilda

12.4 Övervaknings- och styrinstrument visavi

granskningsrapporter som erfordras i samband med föränd-

koncernrevisorer

ringar i ABB:s aktiekapital.

FACC (kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor)
lämnar förslag till styrelsen beträffande utnämning och avsätt-

12.2 Koncernrevisorernas mandatperiod och

ning av externa revisorer. FACC ansvarar också för övervakning

anställningstid

av de externa revisorerna för att säkerställa att de har tillräckliga

Ernst & Young tjänstgör som ABB-koncernens revisorer sedan

kvalifikationer, är oberoende och utför uppgiften tillfredsstäl-

1994. Huvudansvarig revisor för detta uppdrag är Charles

lande. Den sammanträder regelbundet med de externa

Barone, som tillträdde denna befattning i maj 2003.

revisorerna för att informera sig om resultatet av deras
revisionsåtgärder. FACC rapporterar till styrelsen de iakttagelser

12.3 Revisions- och andra arvoden till koncernens

av betydelse som framkommit vid deras kontroll av de externa

revisorer

revisorerna.

Revisionsarvoden, som debiterats av Ernst & Young för
lagstadgad revision uppgick under 2007 till cirka 25,8 miljoner
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Totalt

375 000

Titel
ABB är, i egenskap av ett publikt, börsnoterat bolag, förpliktat
Einleitungstext
13. Informationspolicy

14. Ytterligare information om ägarstyrning
Förteckningen nedan innehåller referenser till ytterligare

att, rättidigt och konsekvent, lämna adekvat information till

information om ABB:s ägarstyrning, vilken finns tillgänglig under

aktieägare, potentiella investerare, finansanalytiker, kunder,

rubriken corporate governance på webbplatsen:

leverantörer, media och andra intressenter. Av ABB krävs att

www.abb.com/investorrelations

betydelsefull information angående verksamheten tillkännages
på ett sätt som uppfyller de regler som gäller på de börser där

n

Bolagsordning

bolagets aktier är noterade och handlas.

n

Föreskrifter för styrelsens arbete

n

CV för styrelseledamöter

ABB publicerar en årsredovisning som består av en (1) Opera-

n

CV för medlemmar i koncernledningen

tional and financial review (verksamhets- och finansiell översikt

n

Föreskrifter för kommittén för ägarstyrnings-, nominerings-

– i fullständig form endast på engelska) och (2) en Sustainability
review (hållbarhetsöversikt, på engelska). Delen verksamhetsoch finansiell översikt ger information om human resources

n	Föreskrifter

n	ABB:s

heten och ägarstyrning. Sustainability review informerar om hur

n	Jämförelse

sörjer för medarbetarnas hälsa och säkerhet.
Utöver denna årsredovisning lämnar ABB även en årsredovisning på Form 20-F till SEC. ABB publicerar dessutom sina
resultat kvartalsvis i form av pressmeddelanden, som distribueras enligt de regler och föreskrifter som gäller på de börser där
aktien är noterad och handlas. Pressmeddelanden med
ekonomiska resultat och viktiga händelser lämnas också in till
SEC på Form 6-K. Ett arkiv med årsredovisningar, rapporter på
Form 20-F, kvartalsrapporter och därtill hörande presentationer
finns på ABB:s webbplats www.abb.com/investorrelations. De
kvartalsvisa pressmeddelandena innehåller oreviderade bokslut
utformade enligt normerna i U.S. GAAP.
ABB:s officiella kommunikationskanal är Swiss Official Gazette
of Commerce (www.shab.ch). Inbjudan till bolagets årsstämma
sänds till registrerade aktieägare med post.
Förfrågningar kan även göras till ABB Investor Relations:
Telefon:

+41 (0)43 317 7111

Fax:

+41 (0)44 317 9817

ABB:s webbplats är: www.abb.com

för kommittén för finans-, revisions- och

efterlevnadsfrågor

(personal), teknik, reviderade bokslut, resultat av affärsverksambolaget genomför sin miljöstyrning, tar sitt sociala ansvar och
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och ersättningsfrågor

uppförandekod (ABB Code of Conduct)
beträffande ABB:s tillämpning av ägarstyrning i

förhållande till New York-börsens regler
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Finansiell sammanfattning

Resultaträkning
Titel
Einleitungstext
31 december (MUSD förutom aktiedata)

Försäljning av produkter
Försäljning av tjänster
Summa intäkter
Kostnader produkter
Kostnader tjänster
Summa rörelsekostnader
Bruttovinst
Försäljnings- och administrationsomkostnader
Övriga intäkter (kostnader), netto

2006

2005

24 816

19 503

17 622

4 367

3 778

3 342

29 183

23 281

20 964

–17 292

–13 967

–13 205

–2 923

–2 570

–2 305

–20 215

–16 537

–15 510

8 968

6 744

5 454

–4 975

–4 326

–3 780

30

139

37

4 023

2 557

1 711

273

147

153

–286

–307

–407

4 010

2 397

1 457

Skatter

–595

–686

–464

Minoritetsintressen

–244

–179

–126

3 171

1 532

867

Resultat före räntenetto och skatter
Ränteintäkter och utdelningar
Räntekostnder och andra finansiella kostnader
Vinst från kvarvarande verksamheter före skatter, minoritetsintressen och ackumulerad
effekt av ändrade redovisningspriciper
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2007

Vinst från kvarvarande verksamheter före ackumulerad effekt av ändrade redovisnings
principer
Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter, netto efter skatt

586

–142

–127

3 757

1 390

740

–

–

–5

3 757

1 390

735

Vinst från kvarvarande verksamheter före ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper

1,40

0,72

0,43

Vinst (förlust) från avvecklade verksamehter, netto efter skatt

0,26

–0,07

–0,07

–

–

0,00

1,66

0,65

0,36

Vinst före ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper
Ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper, netto efter skatt
Nettovinst
Vinst (förlust) per aktie, grundläggande:

Ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper, netto efter skatt
Nettovinst
Vinst (förlust) per aktie, vid full konvertering:
Vinst från kvarvarande verksamheter före ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper

1,38

0,69

0,42

Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter, netto efter skatt

0,25

–0,06

–0,06

Ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper, netto efter skatt
Nettovinst
Se vidare i noter i kapitlet ”Financial review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning.

–

–

–

1,63

0,63

0,36

2007

2006

Likvida medel

4 650

4 198

Kortfristiga placeringar

3 460

528

31 december (MUSD förutom aktiedata)

Fordringar, netto

8 582

6 566

Varulager, netto

4 863

3 807

Förutbetalda kostnader

307

247

Uppskjuten skatt

783

572

Övriga omsättningstillgångar

368

240

Tillgångar klassificerade till salu och i avvecklade verksamheter

132

1 397

23 145

17 555

487

539

Summa omsättningstillgångar
Finansiella fordringar
Materiella anläggningstillgångar, netto

3 246

2 793

Goodwill

2 421

2 369

Övriga immateriella tillgångar, netto

270

286

Förutbetalda pensioner och övriga ersättningar till anställda

380

373

Investeringar i bolag redovisade enl kapitalandelsmetoden
Uppskjuten skatt
Övriga anläggningstillgångar

63

545

862

507

127

175

Summa tillgångar

31 001

25 142

Leverantörsskulder

4 167

3 279

829

394

1 289

1 172

536

122

2 045

1 490

371

226

Förskottsfakturering
Övriga kortfristiga skulder
Kortfristig upplåning och kortfristig andel av långfristig upplåning
Förskott från kunder
Uppskjuten skatt
Avsättningar och övriga skulder

3 342

2 864

Upplupna kostnader

1 737

1 513

Asbestförpliktelser
Skulder klassificerade till salu och i avvecklade verksamheter
Summa kortfristiga skulder
Långfristig upplåning

101

150

62

1 275

14 479

12 485

2 138

3 160

Pensioner och andra ersättningar till anställda

631

809

Uppskjuten skatt

407

763

Asbestförpliktelser
Övriga skulder
Summa skulder
Minoritetsintressen

–

282

1 797

1 154

19 452

18 653

592

451

Eget kapital:
Aktiekapital och övriga bundna fonder (2 570 314 947 resp 2 370 314 947 aktier
den 31 december 2007 resp 2006)

5 634

4 514

Balanserade vinstmedel

6 955

3 647

–1 330

–2 019

–302

–104

Accumulated other comprehensive loss
Avgår: Treasury shares, anskaffningsvärde (18 750 738 och 8 782 721 aktier
den 31 december 2007 resp 31 december 2006)
Summa eget kapital

10 957

6 038

Summa skulder och eget kapital

31 001

25 142

Se vidare i noter i kapitlet ”Financial review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning.

59 | ABB Årsredovisning 2007 Finansiell sammanfattning

Balansräkning

Kassaflödesanalys
Titel
Einleitungstext
31 december (MUSD)

2007

2006

2005

3 757

1 390

735

Kassaflöde från rörelsen
Nettovinst
Justeringar för nettovinst som inte ingår i kassaflöde från rörelsen:
Avskrivningar

602

570

597

Avsättningar

–362

243

466

–61

–4

–62

–351

113

38

–46

–76

–44

Pensioner och andra ersättningar efter anställnings slut
Uppskjuten skatt
Nettovinst från försäljning materiella anläggningstillgångar
Vinst från bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden

–55

–95

–109

Minoritetsintressen

246

179

131

–541

–

16

132

190

159

Förlust (vinst) från försäljning av avvecklade verksamheter
Övrigt
Förändring rörelsekapital:
   Kundfordringar
   Varulager

–1 112

–594

–892

–551

–512

–328

   Leverantörsskulder

530

256

–42

   Förskottsfakturering

374

132

68

   Förskottsbetalningar från kunder

411

461

161

81

–314

118

3 054

1 939

1 012

   Övriga tillgångar och skulder, netto
Summa kassaflöde från rörelsen
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring finansiella fordringar

60

Förvärv kortfristiga placeringar (ej trading)
Investeringar materiella anläggningstillgångar
Förvärv verksamheter (netto efter förvärvade likvida medel)
Försäljning kortfristiga placeringar (ej trading)
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Avyttring verksamheter och bolag redov enl kapitalandelsmetoden (netto efter avyttrade likvida
medel)
Summa kassaflöde från (använt i) investeringsverksamheten

56

67

229

–10 115

–4 743

–1 915

–756

–536

–456

–54

(3

–27

7 361

4 366

1 833

75

128

117

1 142

27

–97

–2 291

–694

–316

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring lån med löptid högst 90 dagar

–19

–26

–9

Ökad upplåning

210

151

155

Återbetalning lån

–247

–189

–978

Utfärdade aktier

241

47

35

Förvärv av Treasury shares

–199

–

–

Betalning av utdelningar

–449

–203

–

Betalning av utdelningar till minoritetsaktieägare

–117

–94

–74

–

–72

–

Betalningar vid konvertering av obligationer
Betalningar vid inbyte av obligationer
Övrigt
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten
Effekter av kursdifferens på likvida medel
Justering nettoförändring likvida medel i tillgångar klassificerade till salu och i avvecklade
verksamheter
Förändring av likvida medel, netto – kvarvarande verksamhet

–

–111

–

–45

105

–25

–625

–392

–896

275

184

–259

39

25

37

452

1 062

–422

Likvida medel vid periodens början

4 198

3 136

3 558

Likvida medel vid periodens slut

4 650

4 198

3 136

Kompletterande kassaflödesinformation
Betalda räntor

246

274

332

Betalda skatter

780

594

325

Balansvärde av skuld och upplupen ränta konverterat till aktiekapital

843

953

–

Se vidare i noter i kapitlet ”Financial review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning.

Aktieinformation
Kursutveckling för ABB Ltd-aktien under 2007
Under 2007 ökade ABB Ltd:s aktiekurs på SWX Swiss Exchange (virt-x) med 49 procent medan Swiss Performance Index var oförändrat.
Aktiekursen på Stockholmsbörsen ökade med 49 procent jämfört med OMX index som minskade med 9 procent. Aktiekursen för ABB Ltd-aktien
som handlas som American Depositary Shares (ADS) på New York Stock Exchange (NYSE) ökade med 60 procent, medan Dow Jones Industrial
Index, ökade med 7 procent.
Källor: Bloomberg, SWX Swiss Exchange (virt-x), Stockholmsbörsen, New York Stock Exchange

SWX Swiss Exchange
(virt-x/CHF)

Stockholmsbörsen
(SEK)

New York
Stock Exchange
(USD)

Högsta

36,52

202

31,81

Lägsta

19,65

113,75

15,96

31 december
Daglig handelsvolym, i medeltal

32,62

185

28,80

18 050 000

4 600 000

3 400 000

Börsvärde
Per den 31 december 2007 uppgick ABB Ltd:s börsvärde, baserat på antalet utestående aktier (totalt antal utestående aktier: 2 297 289 627),
till ca 66,1 miljarder USD (74,9 miljarder CHF, 426,6 miljarder SEK).
Ägarstruktur
Per den 31 december 2007 var det totala antalet direktregistrerade aktieägare i ABB Ltd ca 148 000 stycken. Ytterligare cirka 322 000
aktieägare ägde sina aktier indirekt genom förvaltare. Totalt hade ABB cirka 470 000 aktieägare.
Större aktieägare
Per den 31 december 2007 ägde Investor AB, Stockholm, Sverige, 166 330 142 aktier, vilket motsvarar 7,2 procent av totalt kapital och antal
röster.
FMR LLC, Boston, USA, tillkännagav den 14 februari 2007 att de i sina fonder eller för sina kunders räkning ägde 109 485 941 aktier i ABB Ltd,
vilket motsvarar 5,0 procent av totalt kapital och antal röster. Den 11 januari 2008 tillkännagav FMR LLC att deras aktieinnehav fallit under 5
procentgränsen och den 18 februari var deras aktieinnehav mindre än 3 procent.
Såvitt ABB känner till, äger ingen annan aktieägare 5 procent, eller mer, av de totala rösterna.
Förslag beträffande utdelning
ABB:s styrelse har föreslagit en utdelning för 2007 om 0,48 CHF per aktie i form av en minskning av aktiens nominella värde. Omvandlat till
dollar, enligt växlingskursen per den 31 december, motsvarar utdelningen ca 26 procent av ABB:s nettovinst 2007. Förslaget skall godkännas av
aktieägarna vid ABB:s årsstämma, som är planerad till den 8 maj 2008 i Zürich, Schweiz. Om förslaget godkänns, kommer aktien att handlas
utan rätt till utdelning fr o m 28 juli 2008.
Nyckeldata
2007

2006

Utdelning per aktie (CHF)

0,48

(1)

0,24

Nominellt värde per aktie (CHF)

2,50 (1)

2,50

Röster per aktie		
Vinst per aktie (USD)

(2)

Eget kapital per aktie (USD) (3)

1

1

1,63

0,63

4,77

2,77

1,35

0,86

26%

31%

Utestående aktier, vägt genomsnitt, grundläggande (antal i miljoner)

2 258

2 128

Utestående aktier, vägt genomsnitt vid full konvertering (antal i miljoner)

2 308

2 248

Kassaflöde från rörelsen per aktie (USD)

(2)

Utdelning i procent av nettovinst (%)

(1)
(2)
(3)

Styrelsens förslag, föremål för aktieägarnas godkännande på årsstämman I Zürich, Schweiz, den 8 maj 2008.
Beräkning baserad på antal utestående aktier, vägt genomsnitt vid full konvertering.
Beräkning baserad på antal utestående aktier den 31 december.

61 | ABB Årsredovisning 2007 Finansiell sammanfattning

Aktiekurser (tabellen innehåller stängningskurser)

ABB Ltd:s årsstämma
ABB Ltd:s årsstämma 2008 hålls torsdagen den 8 maj 2008 kl 10:00 i Messe Zürich, Zürich-Oerlikon, Schweiz. Årsstämman hålls på tyska och
simultantolkas till engelska och franska.

Titel
Einleitungstext

Informationsmöte för aktieägare i Sverige hålls i Västerås fredagen den 9 maj kl 10:00.
Aktieägare som är införda i aktieregistret, i Sverige i den av VPC förda aktieboken, med rätt att rösta per den 28 april 2008 är berättigade att
delta i stämman i Zürich, Schweiz, och i informationsmötet i Västerås, Sverige.
Viktiga datum för ABB Ltd:s aktieägare 2008
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Resultatet för första kvartalet 2008

24 april

ABB Ltd:s årsstämma i Zürich

8 maj

ABB Ltd:s informationsmöte i Västerås		

9 maj

Resultatet för andra kvartalet 2008

24 juli

Resultatet för tredje kvartalet 2008

23 oktober

ABB Ltd-aktien
CHF
38

Kursutveckling för ABB Ltd-aktien, Zürich

36

Swiss Performance Index normerat, Zürich

34
32
30
28
26
24
22
20

SEK
210

1/07

2/ 07

3/ 07

4/07

5/07

6/ 07

7/07

8/ 07

9/ 07

10/ 07

11/ 07

12/07

7/07

8/ 07

9/ 07

10/ 07

11/ 07

12/07

7/07

8/ 07

9/ 07

10/ 07

11/ 07

12/07

63 | ABB Årsredovisning 2007 Finansiell sammanfattning

18

CHF Pantone 301 100%
Kursutveckling
SPI Pantone
301 50% för ABB Ltd-aktien, Stockholm
Index OMX normerat, Stockholm

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

1/07

USD

2/ 07

3/ 07

4/07

5/07

6/ 07

CHF Pantone 301 100%
Kursutveckling
SPI Pantone
301 50% för ABB Ltd-aktien, New York

34

Dow Jones-index normerat, New York

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14

1/07

2/ 07

3/ 07

Källa: Bloomberg

CHF Pantone 301 100%
SPI Pantone 301 50%

4/07

5/07

6/ 07

Handel med ABB Ltd-aktien
ABB Ltd är noterat på SWX Swiss Exchange (handlas på virt-x), Stockholmsbörsen och New York Stock Exchange.

Titel
Einleitungstext
Den globala ISIN-koden för ABB aktien är: CH 001 222 171 6.
Tickersymboler för ABB Ltd
SWX Swiss Exchange (virt-x)
Stockholmsbörsen
New York Stock Exchange (NYSE)

ABBN
ABB
ABB

Tickersymboler för ABB Ltd på Bloomberg
SWX Swiss Exchange (virt-x)
ABBN VX
Stockholmsbörsen
ABB SS
New York Stock Exchange (NYSE)
ABB US
Tickersymboler för ABB Ltd på Reuters
SWX Swiss Exchange (virt-x)
Stockholmsbörsen
New York Stock Exchange (NYSE)

ABBN.VX
ABB.ST
ABB.N

Credit rating för ABB Ltd per den 29 februari 2008
Standard & Poor’s
Long-term corporate credit rating:
ALong-term senior unsecured debt:
AShort-term corporate credit rating:
A2
Outlook: Stable
Moody’s
Long-term senior unsecured rating:
Short-term debt rating:
Outlook: Stable

A3
Prime-2
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Kreditvärdigheten kan när som helst revideras.
Information om ABB:s obligationer
Utestående offentliga obligationer per den 29 februari 2008.

Nominellt belopp

Kupongränta

Förfalloår

Bloombergkod

Reuterskod

ABB International Finance Ltd

200 MGBP

10%

2009

ABB 10 05/29/09

CH014855661=

ABB Ltd

500 MCHF

3,75% (2)

2009

ABB 3.75 09/30/09

CH896367=S

ABB International Finance Ltd

650 MEUR

6,5%

2011

ABB 6.5 11/30/11

CH018119617=

ABB International Finance Ltd

700 MEUR

4,625%

2013

ABB 4.625 06/06/13

CH025291581=

(1)
(2)

Utestående belopp = 20 MGBP
Utestående belopp = 108 MCHF

(1)

ABB:s årsredovisning för 2007 består av två delar,
en kombinerad verksamhetsöversikt och finansiell
översikt (Financial review), samt en Sustainability
review (hållbarhetsöversikt).
För beställning av ytterligare exemplar av denna eller
andra översikter, se kontaktuppgifterna på baksidan.
De kan även hämtas från www.abb.se.
Delar av ABB:s engelska årsredovisning har översatts
till tyska och svenska. Sustainability review utges
endast på engelska. Om tolkningsfrågor uppstår
gäller den engelska versionen av samtliga översikter.
Klausul beträffande framåtsyftande information
ABB-koncernens årsredovisning 2007 innehåller framåtsyftande
information och uttalanden som lyder under Section 27A i Securities Act
1933 och Section 21E i Securities Exchange Act 1934. Vi har huvudsakligen baserat dessa framåtsyftande uttalanden på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan påverka våra
framtida resultat, inklusive världsekonomiska förhållanden såväl som
ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga
marknader för ABB. Ord som ”tror”, ”kan”, ”kommer att”, ”beräknas”,
fortsätter”, ”mål”, förutser”, ”avser”, ”förväntar” och liknande ord samt
uttalanden, direkta eller indirekta, om strategi, planer eller avsikter är
kännetecknande för sådana framåtsyftande uttalanden. Dessa
framåtsyftande uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och
antaganden, inklusive bland annat (i) kostnader i samband med
efterlevnadsaktiviteter; (ii) svårigheter att förutspå framtida marknadsmässiga och ekonomiska förhållanden; (iii) effekter av, och förändringar i,
lagar, förordningar, statliga policies, beskattning samt standarder och
praxis för redovisning; (iv) förändringar i råvarupriser; (v) effekter av
konkurrens och förändrade ekonomiska och marknadsmässiga
förhållanden på de produktmarknader och geografiska regioner vi verkar

i; (vi) vår förmåga att förutse och reagera på tekniska förändringar och
industristandarder som växer fram på marknader vi verkar på; (vii) rätt
timing för utveckling av nya produkter, tekniker och tjänster som våra
kunder har användning för; (viii) oförutsedda konjunkturnedgångar i de
branscher vi betjänar; (ix) inneboende risker i stora långtidsprojekt som
delar av vår verksamhet är engagerade i; (x) svårigheter i samband med
att driva verksamheter i utvecklingsländer, (xi) intäktsvolymen vi förmår
generera från orderstock och orderingång; (xii) ränte- och valutakurssvängningar samt (xiii) andra faktorer beskrivna i dokument som vi från
tid till annan registrerar hos U.S. Securities and Exchange Commission,
inklusive årsredovisningar i dokument 20-F. Även om vi bedömer att
förväntningarna som återges i sådana framåtsyftande uttalanden bygger
på rimliga antaganden kan vi inte ge några garantier för att de kommer
att infrias. Vi förbinder oss inte att officiellt uppdatera eller revidera
sådana framåtsyftande uttalanden på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande. Med hänsyn till dessa risker och osäkerheter är
det inte säkert att framåtsyftande information, händelser och omständigheter, som presenteras i denna årsredovisning, verkligen inträffar. Våra
faktiska resultat kan avvika väsentligt från de som har förutspåtts i
sådana framåtsyftande uttalanden.
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