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Om ABB

ABB är ett av världens ledande kraft och automationsföretag.
Vi tillhandahåller lösningar för säker, energieffektiv generering,
överföring och distribution av elektricitet, och lösningar som
ökar produktiviteten i industrianläggningar, fastigheter och
hos kraftbolag.
Vår portfölj omfattar allt från strömbrytare till robotar, 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”.
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Brev från ordföranden och koncernchefen
Bästa aktieägare,
För ett år sedan sågs den globala ekonomin krympa, de finansiella marknaderna
var volatila och utsikterna för återhämtning osäkra. Det var tydligt att 2009 skulle
blir ett exceptionellt svårt år.
Samtidigt har ABB funnits i nästan 130 år och har under tiden utvecklat förmågan
att driva en framgångsrik verksamhet under alla typer av marknadslägen genom
anpassning och allsidighet. I vårt brev till er för ett år sedan var vi övertygade om
att dessa egenskaper skulle bidra till att stärka företaget även i denna period av
ekonomisk kris.
Och trots en tuffare lågkonjunktur än någon av oss vid ABB har upplevt i vår karriär
uppnådde företaget en starkare balansräkning vid slutet av 2009 än vid årets början.
Vår förmåga att anpassa oss tydliggjordes på många sätt. Vi minskade exempelvis
snabbt våra kostnader för att spegla en lägre orderingång. Vår kostnadsbas vid
slutet av 2009 var mer än 1,5 miljarder dollar lägre än ett år tidigare.
Dessutom genomförde vi dessa besparingar på ett sätt som gjorde att vi kunde
behålla jobben och kompetensen, som ska hjälpa oss att växa igen. Framför allt
minskade vi kostnaderna i vår leveranskedja genom att öka standardiseringen i
våra insatsvaror så att vi kunde öka inköpsvolymerna från ett mindre antal leverantörer.

02 Brev från ordföranden och koncernchefen | ABB Årsredovisning 2009

Vi förbättrade produktiviteten i våra egna fabriker genom att sprida bästa arbetssätt
över hela världen, vilket förutom sänkta kostnader resulterade i att vi blev snabbare
på att betjäna våra kunder. Mer än 1 000 projekt för att förbättra den operativa kvaliteten genomfördes i våra verksamheter under 2009. Vi anpassade också den geografiska spridningen av våra tillverkningsenheter och ökade kapaciteten i tillväxtregioner
där efterfrågan är starkare.
Med hjälp av dessa åtgärder har vi fortsatt att prestera en vinstmarginal väl inom vårt
målspann. Vi upprätthöll också god operativ disciplin och säkerställde att våra varulager ständigt motsvarade efterfrågan, vilket lyfte kassaflödet till en ny rekordnivå 2009.
Fortsatt satsning på forskning och utveckling
Dessa åtgärder skapade också tillräcklig flexibilitet för att medge högre investeringar,
återigen, i forskning och utveckling. FoU är avgörande för ett högteknologiskt företag
som ABB och under 2009 gav våra fortsatta investeringar utdelning genom lansering
av en mängd ny teknik för att tillgodose den ökande efterfrågan på högre prestanda
med lägre miljöpåverkan – idag är hållbarhetsaspekten inbakad i produktutvecklingen
för alla våra produkter genom livscykelanalys.

“Vi presterar
en vinstmarginal
väl inom vårt
målspann.”

Några tydliga exempel under 2009 är en liten lättviktsrobot för hantering och montering av små, precisionskrävande komponenter i en rad tillverkningsindustrier och en
ny växelriktare som gör det möjligt att mata solkraft från solceller in i elnätet.
Ett framgångsrikt test av kraftöverföring med ultrahögspänning från Xiangjiaba till
Shanghai avslutades i december, ett år tidigare än planerat, vilket ytterligare befäste
ABB:s ledande ställning inom teknik för överföring av högspänd likström.
Ett ytterligare bevis på vår anpassningsförmåga under 2009 var vår framgångsrika
satsning på utvalda tillväxtsegment. Vi ökade orderingången inom vatten, inklusive en
avsaltningsanläggning i Algeriet som väntas ge dricksvatten till 5 miljoner människor.
Orderingången från järnvägsindustrin ökade med mer än 40 procent, speglande vårt
starka erbjudande till denna marknad och ett ökande intresse för hållbara transportlösningar.
Kraftmarknaden var fortsatt stark under 2009. Vår ledande teknik och starka ställning
på marknaden hjälpte oss att ta hem ett antal stora projekt, speciellt ett avseende
huvudtekniken till den 2 500 kilometer långa länken för överföring av hållbar vattenkraft från Rio Madeira till São Paulo i Brasilien samt flera order för att bygga ut och
stärka elnätet runt Persiska viken.
Motståndskraft under extrema förhållanden
Som ett resultat är vår orderstock i början av 2010 nästan lika stor som för ett år
sedan. Även om orderstocken varierar mellan olika enskilda verksamheter visar den
att ABB-koncernen som helhet har varit motståndskraftigt i ett extremt svårt konjunkturläge. Vi vill tacka alla våra medarbetare för deras insatser samt våra kunder och
aktieägare för deras fortsatta förtroende.
Det är tydligt att världens främsta ekonomier håller på att stabilisera sig, även om det
är för tidigt att glädjas fullt ut. Många hushåll, företag och regeringar har ansträngt sin
ekonomi och behöver tid för återhämtning, vilket kommer att påverka investeringarna
ännu en tid framöver.

“Våra fortsatta
FoU-investeringar
resulterade i en
mängd ny teknik
2009.”

För ABB innebär detta att 2010 kommer att bli ännu ett utmanande år och att kostnadsbesparingsprogrammet vi införde och utökade under 2009 kommer att fortsätta.
Vi är också fast beslutade att genomföra våra pågående och långsiktiga program för
att rationalisera vår drift och stärka våra processer. Vi vill vara det mest framgångsrika och konkurrenskraftiga företaget i vår klass, men vi vill samtidigt aldrig brista när
det gäller standarder för affärsetik, miljö, hälsa och säkerhet och socialt ansvar. Vi vet
att en tydlig styrning med avseende på dessa riskfaktorer har en direkt påverkan på
vårt resultat.
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Vi fortsätter att investera i åtgärder för att stärka medvetenheten och respekten för
dessa standarder. Vårt efterlevnadsprogram är undantagslöst och fullt ut integrerat
i verksamheten som en affärsprocess, med nolltolerans mot olagligt och oetiskt
agerande.
Inom området hälsa och säkerhet fortsatte vi att genomföra utbildningsinsatser
anpassade för de mycket speciella riskområdena i vår verksamhet, och vi ser fördelarna. Våra hälso- och säkerhetsresultat för medarbetare och underentreprenörer
har fortsatt att förbättras under 2009 och utvecklingen fortsätter i rätt riktning.
Att förbättra våra resultat är emellertid en ständig process och vi tänker inte sluta
förrän vi har nått en varaktigt hög kvalitet.

”Genom att
investera i
våra människor
investerar vi i
ABB:s framtid.”

Ny struktur för automationsverksamheterna
Framgångarna för dessa projekt, och för ABB i stort, är beroende av kvaliteten
i vårt ledarskap. Vi har därför infört nya processer för att identifiera och ta tillvara
våra ledartalanger inom organisationen på ett mer systematiskt sätt, så att vi bättre
kan matcha potentialen hos våra människor med utmaningarna och möjligheterna
vi står inför i framtiden.
Vi har investerat i teknik som gör att vi bättre kan integrera processerna för identifiering av chefsämnen, resultatuppföljning och successionsplanering på ett öppet
sätt i hela företaget. Genom att investera i människors utveckling och därmed
hjälpa medarbetare att förverkliga sin potential, samtidigt som vi tillför kunskap
och kompetens som krävs på föränderliga marknader, investerar vi i ABB:s framtid.
Även om marknadsläget fortsätter att vara utmanande, särskilt i Europa och USA,
ser vi betydande tillväxtmöjligheter för 2010 och framåt. Gällande från 1 januari
2010 införde vi därför en ny struktur för våra automationsverksamheter samt
gjorde förändringar i koncernledningen.
Omgrupperingen av automationsdivisionerna innebär att verksamheter med
liknande teknik, liknande marknadskanaler och liknande servicemodeller förs
samman. I synnerhet har vi haft en stor verksamhet för diskret automation,
stycketillverkning, som legat dold i företaget och som vi nu vill satsa hårdare på.
Införlivandet av robotverksamheten i denna verksamhet gör att den blir unik.
Dessa förändringar kommer att göra oss effektivare i vårt erbjudande till marknaden
och de speglar vår ambition att ABB ska tillgodose kundernas behov ännu bättre.

”Trots fortsatt
tuff konjunktur
ser vi betydande
tillväxtmöjligheter.”

I varje industri som ABB betjänar finns potentiella effektivitets- och produktivitetsvinster att göra, både i företag som driver sin anläggning med ett komplett system
och i de som nu integrerar kraft- och automationsdelarna i sina verksamheter. Den
nuvarande utvecklingen inom elförsörjningssystem är ett bra exempel på hur kraft
och automation möts: Ökad användning av förnybara energikällor kräver bättre styrning av kraftflöden, vilket endast kan uppnås genom att automatisera en mängd
funktioner och skapa ett intelligentare, eller smartare, elnät.
Väl positionerat för att förutse och leda marknadstrenderna
Kunder söker efter heltäckande lösningar på utmaningarna de möter i en ständigt
föränderlig värld. Vår nya organisation, Marknad och kundlösningar, strävar efter
att säkerställa att ABB erbjuder kunderna alla fördelar från hela vårt sortiment på
ett sätt som passar deras föränderliga behov och hjälper dem att dra fördel av den
allt starkare kopplingen mellan kraft- och automationsteknik, vilket vi är idealiskt
positionerade för.
Den nya organisationen ska hjälpa ABB att bättre identifiera och föra in den teknik
som är nödvändig för att tillgodose marknadens krav i framtiden. Genom att hjälpa
ABB:s verksamheter att bearbeta marknaden som en enhet kommer koncernen i
en bättre position för att förutse, och till och med leda, marknadsutvecklingen.
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När det gäller möjligheter ser vi tre tydliga trender som har stärkts av den ekonomiska krisen och som ABB är väl positionerat för att dra nytta av: tillväxt på tillväxtmarknader, oro för klimatförändringar och ökad efterfrågan på energi- och processeffektivitet.
Tillväxtmarknaderna, som redan växer snabbare än mogna marknader gjorde före
krisen, utgör nu utan tvekan motorerna i världsekonomin. ABB:s tidiga etablering
på dessa marknader har skapat en stark lokal verksamhet och identitet i många
länder, och detta är en viktig tillgång för oss idag. Under 2009 kom för första
gången mer än hälften av ABB:s orderingång från tillväxtmarknader.
Förmåga att prestera i alla konjunkturlägen
Även utan ett globalt klimatavtal arbetar regeringar runt om i världen för att skärpa
kraven på energieffektivitet och höja målen för förnybar energi. Dessa åtgärder
kommer att stimulera investeringar i avancerad energiteknik, speciellt sådan som
är relaterad till elektricitet.
Idag tar vi gärna elektricitet för givet och glömmer hur beroende det moderna samhället är av kraftteknik. Kraftteknikens faktiska bidrag till samhällsutvecklingen uppmärksammades av US National Academy of Engineering när den utnämnde elektrifieringen till den största tekniska landvinningen på 1900-talet, större än datorer,
flygplan, kärnteknologi och många andra stora teknikgenombrott.
I takt med att samhällen antar utmaningen att minska sin miljöpåverkan kommer
elektricitet återigen att spela en central roll, eftersom det är den mest hållbara
formen för energi. Våra FoU-team har antagit denna utmaning som en av sina viktigaste uppgifter. Vi maximerar effektiviteten i befintlig teknik och utforskar idéer och
visionära projekt som kan innebära nya genombrott, varav ett exempel är planerna
på att utvinna solkraft i öknarna i Nordafrika och Mellanöstern.

”Den globala
krisen har stärkt
tre trender som
ABB är väl
positionerat för.”

Långsiktigt tänkande har präglat ABB sedan 1883 och vi avser fortsätta forma sättet på vilket elektricitet produceras, transporteras och konsumeras under många år
framöver och hur processer automatiseras för att öka produktivitet, säkerhet, tillförlitlighet och energieffektivitet.
Vår bevisade anpassningsförmåga, företagaranda, ledarskapskultur, hängivna
medarbetare och starka orderstock kommer, tillsammans med en av industrins
starkaste balansräkningar, att ge oss förmåga att prestera i alla marknadslägen
i syfte att uppnå hållbar tillväxt för ABB och för de samhällen vi verkar i.

Hubertus von Grünberg
Ordförande, ABB Ltd

Joe Hogan
Koncernchef, ABB Ltd
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Viktiga händelser och sammanfattning
av koncernens resultat

Intäkterna uppgick till 32 miljarder dollar, nära rekordnivån 2008 (ned 4 procent i lokala valutor). Orderstocken stabil på 25 miljarder dollar vid slutet av
2009.

Tillväxtmarknader stod för första
gången för mer än hälften av ABB:s orderingång 2009: bland annat en stor
order på huvudtekniken för en 2 500
kilometer lång kraftöverföring i Brasilien.

ABB:s EBIT-marginal väl inom målspannet 11-16 procent, tack vare kostnadsbesparingar på mer än 1,5 miljarder dollar genom effektivare leveranskedja och
ökad produktivitet inom administration
och operativ verksamhet.

Verksamhetsdisciplin bidrog till rekordhögt kassaflöde från rörelsen på 4 miljarder dollar.

Investeringar i forskning och utveckling
ökade 5 procent till 1,3 miljarder dollar:
produktlanseringar inkluderar nya solkraftsväxelriktare, drivsystem för vattenindustrin, strömriktare för järnväg,
HVDC-system med ökad kapacitet och
kompakta robotar.

ABB fortsätter sitt arbete med att energieffektivisera sin verksamhet och har
som årligt mål att minska energianvändningen med 2,5 procent per anställd.

Omgruppering av automationsverksamheterna och bildandet av organisationen
Marknad och kundlösningar stärker
ABB:s långsiktiga tillväxtplaner.

ABB redovisar en av industrins starkaste balansräkningar vid slutet av
2009, inklusive netto likvida medel (1)
på mer än 7 miljarder dollar och eget
kapital på mer än 14 miljarder dollar.

Totalt ABB-koncernen (miljoner dollar om inte annat anges)
2009

2008

Orderingång

30 969

38 282

Intäkter

31 795

34 912

EBIT
i % av intäkter
Nettovinst

4 552

13,0%

13,0%

2 901

3 118

Grundläggande vinst per aktie (dollar)

1,27

1,36

Utdelning per aktie (CHF), (förslag)

0,51

0,48

Kassaflöde från rörelsen

4 027

3 958

Fritt kassaflöde (1)

3 089

2 888

106%

93%

i % av nettovinst
Avkastning på sysselsatt kapital (1)
Antal anställda
(1)

4 126

En definition om netto likvida medel, fritt kassaflöde och avkastning på syselsatt kapital finns på sid 63 i avsnittet aktieinformation.
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Ett vattensystem
för nästa 100 år
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Singapores ”supermotorväg” för
avloppsvatten är en värdefull resurs
Allteftersom befolkningar växer blir våra vattenreserver allt
värdefullare. Singapores djupliggande tunnelsystem för avloppsvatten är byggt för att möta stadens behov av vattenhantering
för 100 år framåt. Med hjälp av gravitationen rinner avloppsvattnet genom en lutad 48 kilometer lång tunnel till den centralt

belägna reningsanläggningen Changi. Här har ABB installerat
instrumentering, analysverktyg, transformatorstationer, ställverk
samt högeffektiva motorer och frekvensomriktare, som driver
enorma vattenpumpar och behandlar upp till 800 miljoner liter
vatten dagligen, med maximal energieffektivitet och tillförlitlighet.
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Från oförutsägbar
naturkraft till
tillförlitlig elkraft
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Starkare elnät möjliggör
tillväxt av förnybar energi i Texas
Texas bygger ut sin vindkraftskapacitet snabbare än någon
annan stat i USA. Men den oförutsägbara vindkraften kan lätt
orsaka störningar, vilket gör att Oncor, Texas största kraftnätsoperatör, måste utveckla ett smartare och motståndskraftigare
elnät. 2009 installerades ABB-teknik i utkanten av städerna

Dallas och Fort Worth, som ska underlätta integreringen av
vindkraft och öka kapaciteten och tillförlitligheten i elnätet.
Därmed kan gamla och ineffektiva kraftverk läggas ned,
vilket samtidigt skapar en renare miljö.
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Bemästra solen
och lev bekvämt
Bygg ett drömboende drivet med solkraft
ABB:s intelligenta fastighetssystem tänjer gränserna för effektiv
energianvändning i bostäder, kontor och industrier. Systemet
bidrog till vinsten i Solar Decathlon 2009, en internationell tävling
som belönar innovativa solkraftsdrivna hem. ABB:s system
reglerar automatiskt belysning, persienner, värme och ventilation
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samt övervakning och energistyrning i hus för ett jämnt inomhusklimat. Med intelligenta fastighetssystem kan konsumenterna anpassa energianvändningen efter sina behov, och när de
smarta elnäten växer fram kommer energiföretagen att kunna
balansera utbud och efterfrågan på elkraft mer effektivt.
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Använd befintliga
resurser effektivare
Att skapa rena kolkraftverk i Italien
Det italienska energiföretaget Enel har ställt om sitt värmekraftverk Torrevaldaliga Nord från tunga bränslen till ”rent kol”
med hjälp av ABB:s kraft- och automationsteknik, vilket har
ökat mängden genererad elkraft från varje ton bränsle med
15 procent. ABB:s centrala styrsystem kopplar ihop 3 500
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instrument över hela anläggningen samt mäter och analyserar
data från dessa, vilket hjälper Enel att driva anläggningen med
maximal effektivitet – och minska utsläppen av kväve- och
svaveldioxid samt stoft med mer än hälften.
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Övervaka och förstå
planeten Jorden
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Våra instrument mäter växthusgaserna
från rymden
ABB:s avancerade mätinstrument utgör huvudkomponenten
ombord på världens första satellit för mätning av växthusgaser
från rymden. På japanska GOSAT, som skickades upp i rymden
2009, utgör ABB:s teknik hjärtat i satellitens huvudsensor, som
ska samla in exakta data från 56 000 observationspunkter och

bidra till att skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot
utsläpp och global uppvärmning. Efter flera decennier av
beprövad användning inom cement- och kraftindustri såväl
som annan industri kan ABB:s mätteknik anförtros uppdraget
att utföra exakta mätningar från rymden.
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Tillväxtområden

En strategi i riktning
mot långsiktig, hållbar
tillväxt
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ABB ser på de långsiktiga möjligheterna
för tillväxt och riktar in sin strategi därefter. Tre utvecklingstrender framstår
som långsiktiga drivkrafter för ABB:s
tillväxt, oavsett konjunkturläge.
För det första har oron för vårt klimat
kommit för att stanna. Ansträngningar
för att minska utsläpp av växthusgaser,
särskilt genom ökad energieffektivitet
och utveckling av förnybara energikällor,
vinner ökat gehör bland många regeringar som ansluter sig till målen för
utsläppsminskningar.
För det andra kommer världens tillväxtekonomier att fortsätta växa i högre takt
än mogna ekonomier under en överskådlig framtid. Samtidigt som ABB
behåller en stark närvaro på mogna

marknader för att betjäna sina kunder
utökar företaget sin forskning och
utveckling, tillverkning, konstruktion
och sitt serviceutbud på tillväxtmarknader för att tillgodose de snabbt
ökande kundbehoven i dessa regioner.
Den tredje trenden är att allt hårdare
global konkurrens i de flesta industrisektorer, kombinerat med förväntade
prishöjningar för energi och råmaterial
till följd av ökad efterfrågan, driver
industrier att effektivisera sin energianvändning och sina processer.
ABB är ett högteknologiskt företag
och en marknadsledare inom kraft och
automation – ett starkt utgångsläge för
tillväxt, genom tillhandahållande av
hållbara lösningar som svar på dessa
utmaningar.
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Klimatförändringar
Världen mobiliserar för att bekämpa global uppvärmning

Klimatforskare och regeringar är överens om att den globala
uppvärmningen måste begränsas till högst 2° C från förindustriella nivåer. Om vi ska uppnå detta måste utsläppen
av växthusgaser minska dramatiskt.
Enligt IEA, det internationella energirådet, kan energieffektiviserande åtgärder tillsammans med förnybara energikällor
leverera tre fjärdedelar av den minskning som krävs de
närmaste två decennierna.
Att öka energieffektiviteten är det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att motverka utsläpp, vilket ABB:s teknik har
tydliggjort i många tillämpningar, från generering, överföring
och distribution av elkraft till elanvändning i bostäder, kontor
och industrianläggningar. ABB tillhandahåller också infrastruktur för effektivare och utökad användning av förnybara
energikällor.
Våra högeffektiva överföringssystem förbinder konsumenter
med avlägsna vattenkraftverk, vindkraftparker samt solkraftanläggningar och säkerställer leveranser av ren, förnybar elenergi
över långa avstånd med minimala överföringsförluster.
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Under 2009 levererade ABB kraft- och automationssystem till
nya etapper av solkraftverken Andasol och Extrasol i Spanien.
Vår största order 2009 avsåg en högeffektiv kraftlänk mellan
Irland och England, som gör det möjligt för Irland att bygga
ut sin vindkraftskapacitet.
Våra installationer stabiliserar också variationer som orsakas
av ojämn vind och väderlek samt möjliggör anslutning av småskalig kraftgenerering till elnätet. ABB:s teknik bidrar samtidigt
till att successivt omvandla dagens elnät till ”smarta elnät”
som kan leverera förnybar el över långa avstånd, säkerställa
tillförlitliga elleveranser och samtidigt hjälpa konsumenterna
att använda el mer effektivt.
Efterhand som fler regeringar agerar för att motverka klimatförändringar fortsätter ABB att utveckla och införa förbättringar i sina lösningar för kraft- och industriinfrastruktur, så
att den nödvändiga omställningen till koldioxidsnåla samhällen
runt om i världen kan påskyndas utan att försämra prestanda.

Anslutning av havsbaserad vindkraft
till elnätet på land
Att ansluta vindkraftparker till havs till
elnät på land kräver speciell teknik.
Därför valde det tyska kraftbolaget
Transpower ABB:s teknik HVDC Light
(överföring av högspänd likström) för att
ansluta världens mest avlägsna havsbaserade vindkraftverk till elnätet på land.
ABB:s lösning, som levererades i november 2009, är redo att överföra ren
elkraft från vindkraftparken 125 kilometer utanför den tyska kusten i Nordsjön
när denna är klar att tas i drift 2010.
Elektricitet som genereras av vindturbinerna kommer att omvandlas till likström
i en 3 300 ton tung strömriktarstation på
en offshoreplattform. Denna innehåller
också ett stort antal kraftfulla halvledare
som bidrar till att stabilisera variationer
i kraftflödet, som annars skulle orsaka

störningar i elnätet. Den höga spänningen
i HVDC Light säkerställer minimala energiförluster vid kraftöverföringen.
Överföringskablarna har oljefri polymerisolering som ger den styrka och flexibilitet
som krävs för att de ska stå emot tuffa
förhållanden på havsbotten. När kablarna
väl har lagts, eller grävts ned på land, är
de osynliga och därför väl lämpade för
ömtåliga marina miljöer, känsliga naturområden eller tätbefolkade urbana regioner
där luftburna ledningar inte kan dras.
Under det senaste decenniet har mer än
1 500 kilometer av dessa kablar dragits
och kapaciteten har under tiden ökat till
1 100 megawatt, vilket har skapat nya möjligheter att transportera stora mängder
elkraft från avlägsna förnybara energikällor till områden där människor bor
och arbetar.
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Tillväxtmarknader
Motorn i den globala ekonomin

Den ekonomiska krisen har synliggjort en trend som funnits
sedan seklets början: den enorma skillnaden i utveckling mellan tillväxtmarknader och mogna marknader. Under 2010 räknar internationella valutafonden med att den genomsnittliga
tillväxten på tillväxtmarknader blir fyra gånger högre än på
mogna marknader.
Utvecklingen av ABB:s verksamhet speglar denna trend. Under de senaste fem åren har majoriteten av ABB:s ordertillväxt
kommit från tillväxtmarknader i Asien, Mellanöstern, Afrika,
Östeuropa och Sydafrika. Förra året översteg för första gången
orderingången från tillväxtmarknader hälften av totalen.
Även om tillväxten har skett snabbt på senare tid har ABB en
bakgrund i många av dessa länder sedan många år. Vår första
export till Kina skedde 1907 och vi startade tillverkning i landet
1992. I Indien har ABB haft egen tillverkning sedan 1963.
Under 2009 deltog ABB i ett stort antal infrastrukturprojekt
för att stödja tillväxt i industrier och städer i tillväxtegioner,
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inklusive stora olje- och gasprojekt i Algeriet och omfattande
järnvägsprojekt för att utveckla stadsbanetrafiken i Indien,
Sydafria, Dubai och Brasilien.
Efterfrågan har också varit fortsatt stark inom kraftnät för att
säkerställa tillförlitlig elförsörjning i dessa växande ekonomier.
Enbart i Qatar levererar ABB teknik värd mer än 1 miljard dollar för utbyggnaden av stamnätet. I Brasilien tog ABB hem en
order under 2009 på huvudtekniken för en 2 500 kilometer
lång kraftlänk som ska förse landets ekonomiska nav i São
Paulo med ren vattenkraft.
En stark lokal närvaro på dessa marknader har spelat en viktig
roll för ABB:s framgångar och därför fortsätter vi att investera
i nya anläggningar. Förra årets investeringar på tillväxtmarknader inkluderade en ny motorfabrik i Polen, en fabrik för automationsprodukter i Indien samt fabriker för robotar och kraftkondensatorer i Kina.

Teknik från ABB hjälper energiföretag
i Indien att övervaka elkraften
Som en av de mest snabbväxande staterna i Indien, med hjärtat i den myllrande
staden Bangalore, har Karnataka en
omåttlig aptit på elektricitet. Att säkerställa tillförlitlig, kvalitativ elförsörjning
under en så kraftigt ökande efterfrågan
innebär en stor utmaning, även för ett
modernt, välskött energiföretag.
KPTCL (Karnataka Power Transmission
Corporation Ltd.) valde ett avancerat
energiövervaknings- och styrsystem
från ABB för att garantera elleveranser
till sina 16 miljoner kunder utspridda på
en yta av 192 000 km2 – större än halva
Tyskland.

Dessa system kommer också att spela
en central roll i utvecklingen av smarta
elnät, det vill säga högautomatiserade
elnät som bland annat klarar att hantera
kraftigt höjda nivåer av förnybar elkraft i
framtidens koldioxidsnåla energisystem.
Systemet för KPTCL är försett med
programvara för automatisk övervakning
och datainsamling. Systemet övervakar
och rapporterar status i varje del av
överförings- och distributionsnätet,
inklusive 867 transformatorstationer.
För att samla in data i realtid används
satellitkommunikation från tusentals
punkter i nätet. Därigenom kan operatörerna undvika oplanerade driftstopp
och bättre planera för underhåll utan
leveransstörningar.
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Energi- och processeffektivitet
Krav på besparingar och tillväxt
driver fram högre effektivitet och produktivitet

Global ekonomisk tillväxt, särskilt i tätbefolkade tillväxtmarknader, samt ökad urbanisering av samhällen runt om i
världen innebär ökad efterfrågan på energi och industrivaror.
För industrier av alla slag är ökad energi- och processeffektivitet det kostnadseffektivaste sättet att öka sin produktion och
samtidigt minimera resursförbrukningen.

Automation bidrar till högre produktivitet. Sex celler med ABBrobotar dubblerade den årliga tillverkningen av plasttrummor
och spolar under 2009 i ett svenskt företag utan att öka bemanningen. En enda förpackningsrobot ökade produktiviteten
med runt 40 procent och minskade personskadorna i en plastflaskfabrik i Australien.

Många produkter, system och tjänster från ABB hjälper kunder
att förbättra energieffektivitet och industriell produktivitet, öka
kapacitet och tillförlitlighet i kraftöverförings- och distributionssystem samt maximera kraftproduktion från förnybara energikällor.

Varvtalsreglerade drivsystem sparar pengar och energi genom
att styra varvtalen i maskiner, pumpar, blandare, fläktar och
kompressorer i ett mycket stort antal olika applikationer.
En engelsk nöjespark minskade sina årliga energikostnader
med över 100 000 dollar genom att installera varvtalsreglerade
drivsystem från ABB för att styra filtreringspumparna i parkens
simbassänger. Investeringen var intjänad på cirka ett år.

I Kina har ABB:s strategiska samarbete med Guangdongprovinsen lett till utbildning och projekt inom energieffektivitet
i mer än 1 000 företag. Med hjälp av ABB:s energirevision
identifierades bland annat potentiella besparingar värda miljontals dollar i Guangzhou Paper Group, en av Kinas största papperstillverkare.
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Motordrivna applikationer står för två tredjedelar av elförbrukningen i industrin, motsvarande en fjärdedel av all elförbrukning i hela världen! Men mindre än 10 procent av dessa
motorer är utrustade med varvtalsreglerade drivsystem.
Samtidigt visar beräkningar att ABB:s samlade installationer
av sådana system runt om i världen sparade cirka 140 miljoner
ton koldioxidutsläpp enbart under 2008.

Maximera effektivitet och produktivitet i gruvor
Gruvföretaget Vale Inco Ltd. i Kanada
återupptar produktionen i gruvan Totten
Mine, 40 år efter att den stängdes 1970
på grund av låga råvarupriser. ABB har
levererat elektroteknik och automation
för att integrera den återupplivade
gruvans verksamhet ovan och under jord.

ABB levererar ett system för behovsstyrd ventilation, som optimerar ventilationen under jord med hjälp av en avancerad styralgoritm. Detta intelligenta
system styr luftflöde och luftkvalitet samt
späder ut respektive rensar luften från
farliga partiklar och säkerställer syretillförsel för gruvarbetare och maskinutrustning.

Gruvan, som har skapat 150 nya jobb
i Sudbury Ontario, ska producera cirka
2 200 ton nickelmalm per dag när full
kapacitet uppnås 2012. ABB har levererat stationsutrustning, högspänningsbrytare, övervaknings- skydds- och styrutrustning, ställverk, elektrisk utrustning
för gruvspelen samt underjordiska
mobila transformatorstationer, såväl som
motorer och drivsystem samt installerat
övervakningscenter och instrumentering
i hela gruvan.

Systemet använder ett spårningssystem
för att lokalisera personal och mobil utrustning under jord samtidigt som det
automatiskt justerar ventilationsfläktar
och luftfuktare efter behov. Detta gör att
energianvändningen optimeras, med energibesparingar på runt 50 procent som
följd jämfört med konventionell teknik.
All maskinutrustning i gruvan är sammankopplad och övervakad med hjälp av ABB:s
Extended Automation System 800xA.
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Gästintervju: visioner om framtidens elektricitet
Eddie O’Connor (högst upp) är koncernchef för Mainstream Renewable Power och en stark förespråkare för ett supernät (Supergrid) av integrerade vindkraftparker vid Europas kust. Paul van Son är koncernchef för Desertec Industrial
Initiative som grundades 2009 för att främja planerna på ett nätverk av solkraftsanläggningar för elförsörjning till Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Världen måste börja förbereda sig för en ny era när det gäller elektricitet, menar de två.

ABB: Vilken är din personliga vision av framtidens elnät?
O’Connor: Världen är under omställning till hållbarhet, vilket i
stort sett kommer att ha uppnåtts år 2050. Vad gäller Europa är
det min bedömning att hälften av elektriciteten år 2050 kommer
från vindkraft, 30 procent från solkraft, 10 procent från andra förnybara källor samt 10 procent från kärnkraft. Vi har en ganska
klar bild av varifrån solkraften kommer att genereras – i princip
måste det bli från öknen – och den framtida vindkraften kommer
framför allt att vara havsbaserad eftersom stora delar av de landområden som lämpar sig för vindkraft kommer att vara bebyggda
2020. Vindkraften måste också utvinnas på ett sådant sätt att
elnäten kan härbärgera den direkt, vilket först och främst kräver
ett långt stort elnät, som sträcker sig 5 000 kilometer, och detta
är förstås möjligt med hjälp av HVDC-teknik som blir hörnstenen i
det nya elnätet. Vi kommer att behöva 1 till 1,5 miljoner megawattimmar av elkapacitet till havs, och det kommer att ge upphov till
supernätet i norra Europa.
Van Son: Jag har en liknande uppfattning men vill anlägga ett
annat perspektiv. Om vi ser på elektriciteten ur ett historiskt perspektiv började vi väldigt lokalt för att sedan koppla ihop samhällen, städer och så småningom regioner och hela länder. Kraftverken byggdes i närheten av efterfrågan och denna struktur har vi i
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stort sett kvar än idag. Men nu ser vi alltmer avlägsna elkraftskällor samt att andelen el i vår energianvändning ökar genom tillkomsten av eldrivna transporter och andra ökade elbehov. Och
det betyder att behovet av storskalig överföring av elkraft ökar.
ABB: Hur viktigt är en snabb implementering?
O’Connor: Det är bråttom, men större delen av mänskligheten
lever i ett kortsiktigt perspektiv och faktum är att många till
och med lever kvar i gårdagens perspektiv. Så vi måste sätta
oss ner och fundera igenom hur elnät baserat på likström ska
organiseras, vilket inte har gjorts förut. Hur bryter och styr man
ett likströmsnät? Och detta tidsperspektiv handlar enbart om
politik. Fossila bränslen är på väg att ta slut och världen måste
göra något åt det. Allt detta tar tid och kräver mycket debatt och
processande.
Van Son: För mannen på gatan är ett tidsperspektiv på mer än
två år svårt att föreställa sig. Ett stort problem i denna debatt är
att den verkliga lösningen inte kan uppnås inom 10 år eller så.
Det kommer att ta 30, 40, 50 år eller mer att åstadkomma en
verklig omställning till förnybar energi och andra källor, att utveckla elnätet och öka elens andel i den totala energimixen.
Och det är ett stort problem för politiker och institutioner: om de

arbetar efter långsiktiga planer riskerar de att förlora kontakt med
samhället. Att tackla klimathotet handlar om kulturella, politiska
och ekonomiska frågor som gör det ännu mer utmanande.
ABB: De storskaliga projekt som ni stödjer berör många länder
och många olika intressen. Vilka strategier finns för att få dessa
intressen att gå åt samma håll?
O’Connor: I Europa är det ganska tydligt: vi har i princip skrivit
vår egen lag, som säger att vi måste dubbla den förnybara
elkraften till 2020. Vi har nästan all teknik som behövs. Den
stora frågan som jag ser det är hur vi ska få tillgång till Sahara.
Van Son: Det är sant, det är inte enkelt. Hade det varit det hade
utvecklingen hunnit mycket längre. Teknik är inte den svåra länken i kedjan. Det är framför allt ett kulturellt problem. Vitt skilda
kulturer har utvecklats runt Medelhavet, med stora spänningar
dem emellan som inte underlättar samverkan. Vi måste komma
fram till hur dessa kan börja samarbeta på ett konstruktivt sätt.
Det är den stora utmaningen. Allt annat är betydligt enklare att lösa.
ABB: Är det viktigt att konsumenterna också har möjlighet att
engagera sig i sådana projekt?
O’Connor: Enligt min mening, nej. När olje- och gasfälten byggdes
i Nordsjön var det ingen som tillfrågade konsumenterna, eller hur?
Van Son: Det finns två sidor av saken. Det är inget fel med småskalig decentraliserad kraftgenerering, men den ska vara ekonomiskt
försvarbar så att det uppstår sund konkurrens mellan den storskaliga
elproduktionen och de lokala elmarknaderna. Men den stora nyheten
i framtiden kommer att vara de interkontinentala energiflödena, som
förbinder avlägsna källor med stora regioner av elanvändare. Enligt
min mening har detta ingenting att göra med förnybar energi i sig,
utan mer med skiftet mellan källor och efterfrågan. Du kan förvänta
dig eller önska mer förnybara källor, men en ”Darwinprocess” kommer att avgöra vilka som överlever och det går inte att säga hur utfallet blir om 40 till 50 år. Jag stödjer fullt ut klimatmålen men det finns
andra argument som också måste beaktas, till exempel elsäkerhet,
geopolitisk stabilitet, samarbete över kulturgränser och andra frågor.
O’Connor: Jag är en grön person. Jag tror inte vi bygger ett supernät om det handlar om att flytta runt fossila bränslen. Du kan
transportera fossilt bränsle men du kan inte transportera vind eller
solkraft. Om vi bara talar om fossila bränslen skulle vi faktiskt inte
behöva några nya elnät. Då kan vi bara lasta naturgasen, oljan
och kolet på fartyg, frakta dem i hamn och bränna dem på plats.
Det nya elnätet byggs för att vi måste få en förändring av den här
världen till år 2050, och den stora drivkraften är den globala uppvärmningen och att temperaturökningen inte överstiger 2 procent.
Van Son: Det är intressant det du säger att supernätet skulle
byggas för att härbärgera förnybara energislag. För 40 år sedan
pratade man om anslutning av kärnkraft via supernät. Det är alltid
farligt att koppla infrastruktur till en viss teknik eller viss typ av
energiproduktion. Energimarknaderna ska stödjas genom starka
elnät, för om elnäten är svaga förstör de marknaderna.

Van Son: I slutänden kommer marknaden att avgöra om något
är rätt eller fel.
O’Connor: Vänta lite nu! Var det marknaden som skapade
Desertec? Marknaden hade ingenting att göra med Desertec
och den har ingenting att göra med supernätet.
Van Son: Marknaderna idag domineras av vad vi behärskade
igår, vilket i princip är fossil kraft, kärnkraft och vattenkraft. På
dessa marknader kan de förnybara energislagen inte konkurrera.
O’Connor: Paul, jag byggde upp ett företag i Irland. Jag producerade rent förnybart bränsle från vindkraft. Jag lade till förnybar
vattenkraft från Skottland. Jag sålde det för 10 procent under
marknadspris. Jag fick inget stöd från regeringen i Irland överhuvudtaget för att göra det. Jag bevisade att förnybar energi kan
klara sig utan stöd från staten.
Van Son: I ditt fall fanns det en marknad; marknaderna underlättade för din förnybara produktion. Och vattenkraftsystem tjänar
mycket pengar. Så förnybara källor är fullt lämpliga och redan
lönsamma på vissa ställen. Inte desto mindre finns ett problem
med marknaden på det sättet att alla kostnader inte speglas i
marknadspriserna. Priserna för energi är i de flesta fall alldeles
för låga och räkningen skjuts på framtiden, vilket är ett fundamentalt problem med marknaderna. Handel med utsläppsrätter
skulle öka kostnaderna idag och minska den del vi skjuter på
framtiden.
ABB: Så ni förordar mer rättvis konkurrens mellan energislagen?
O’Connor: Marknaderna själva, om vi ser till den kortsiktiga
privata sektorn, fungerar inte på energiområdet. De är totalt
förvrängda, förvrängda av det faktum att fossila bränslen inte
betalar priset för den skada de gör.
Van Son: Det viktigaste är att många av de stora förnybara
energislagen idag inte är ekonomiskt lönsamma i sig själva.
För att överbrygga det problemet krävs statliga stöd; det finns
ingen annan väg.
O’Connor: Det håller jag med om helt och fullt.
ABB: Om det fanns något ni skulle önska till 2015 som skulle bidra
till att förverkliga era respektive visioner, vad skulle det vara?
O’Connor: Jag skulle önska att ett tankemässigt ramverk för
supernätet skulle läggas. Jag skulle vilja se en överenskommelse
i hela Europa om vem som ska äga supernätet, vem som ska
betala för det, vilken organisation som ska driva det, styrelsen
för det samt åtgärder för att uppmuntra bygget av en första bit
av det. Och jag tror att det kommer att ske.
Van Son: Jag anser också att det är dags nu att tala om realiteter,
få saker att hända. Det är dags för de stora förändringarna och
för världen att börja tänka på nästa infrastrukturnivå för vår
elförsörjning.

ABB: Vem ska betala för sådana projekt?
O’Connor: Jag tror att sådana synpunkter ofta framförs av människor som inte vill ha någon förändring. Vad är alternativet? Vem
vet vad priset på kol är om fem år och hur ska man då kunna
budgetera för ett nytt koleldat kraftverk? Jag föredrar att se till
sådana projekt där kapitalkostnaden är känd och driftkostnaden
låg. Marginalkostnaden för vindkraft är minimal. Tekniken är enkel, den ger ingen temperaturpåverkan och bränslet är gratis.
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Att utveckla en högpresterande kultur
Miljöhänsyn, tillväxt på tillväxtmarknader och strävan
efter högre produktivitet skapar en mängd möjligheter
för tillväxt inom områdena kraft och automation.

För ta tillvara möjligheterna på bästa sätt arbetar ABB för att
maximera kvalitet, effektivitet och säkerhet på alla nivåer i sina
verksamheter. Alla processer jämförs och utvärderas systematiskt i förhållande till ”bästa arbetssätt” för att säkerställa att
de uppfyller eller överträffar denna standard.
Som en del av vårt kvalitetsarbete pågår en kontinuerlig standardisering av processer inom finans, HR, inköp och IT i syfte
att förbättra styrning, transparens och effektivitet samtidigt
som kostnaderna sänks.
Verksamheterna i fabriker och utvecklingsenheter rationaliseras för att säkerställa högsta kvalitet och punktliga leveranser;
produkter utvecklas för att tillgodose högsta standard med
avseende på säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet; och systemen för att främja oklanderliga affärsmetoder förbättras
kontinuerligt.
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Forskning och utveckling
Innovation är avgörande för vår framtida konkurrenskraft

Det är med ”spjutspetsprodukter” som ABB kan säkerställa
sina fortsatta framgångar som ett högteknologiskt företag.
Därför ökade koncernen under 2009 sina investeringar i forskning och utveckling med 5 procent till 1,3 miljarder dollar.
Klimatfrågan samt den ökande efterfrågan på elektricitet utgör
kraftfulla drivkrafter för våra forsknings- och utvecklingsteam
världen över.
Under 2009 mottog ABB Marcus Wallenberg-priset för utvecklingen av ett växellöst motordriftsystem, ett teknikgenombrott
som har förbättrat tillförlitlighet, säkerhet och energieffektivitet
inom ett stort antal industrier. Enbart i den globala massa- och
pappersindustrin innebär systemet en årlig energibesparingspotential motsvarande kraftproduktionen i två kolkraftverk.

Andra ABB-innovationer 2009 innefattar produkter för kraftgenerering från förnybara energikällor. Växelriktaren PVS800
erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att mata elektricitet från
stora solkraftsanläggningar in i elnätet. Ett annat exempel är
ABB:s kompakta, stålinkapslade ställverk för reglering av kraftflödet från vindturbiner, som är enkelt att installera och motståndskraftigt mot stränga väderleksförhållanden och andra
påfrestningar.
Miljöhänsyn är en inbyggd del i produktutvecklingen, från
materialval och tillverkningsprocesser till hantering av uttjänta
produkter. ABB:s nya miljövänliga serie av transformatorer
kan uppnå energibesparingar på 40-50 procent tack vare sin
amorfa kärna och biologiskt nedbrytbara olja, som kan återanvändas vid slutet av livscykeln och som därmed minskar kostnader och miljöpåverkan.

En annan milstolpe under 2009 för ABB:s HVDC-teknik (överföring av högspänd likström) var när företaget framgångsrikt
genomförde en så kallad ”open line test” av transformatorstationen på 800 kV för kraftlänken som byggs i Kina och som får
högst kapacitet i hela världen.
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Ett kvalitetsåtagande
Att säkerställa bästa kvalitet i vår verksamhet

ABB:s fortlöpande strävan att höja kvaliteten i våra affärsprocesser bidrar till att upprätthålla koncernens lönsamhet och
ledande ställning på globala kraft- och automationsmarknader.
I projekt som pågått sedan 2006 arbetar ABB för att förbättra
effektiviteten i våra administrativa verksamheter, såsom HR,
ekonomi och information, genom att standardisera processer
och öka samarbetet. Fram till 2009 hade dessa projekt resulterat i kostnadsbesparingar på runt 370 miljoner dollar.
Andra projekt fokuserar på att förbättra processerna vid våra
tillverkningsenheter, från att undanröja flaskhalsar i produktionen till att utveckla nya tillverkningsprocesser. Genom att
exempelvis åtgärda grundorsakerna till produktionsstörningar
vid en krafttransformatorfabrik i Thailand minskade avfallet
samtidigt som tillverkningskapaciteten ökade med 30 procent.
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Principer för lean-tillverkning används för att säkerställa att
råvaror och komponenter av hög kvalitet når våra fabriker i tid
till så låga kostnader som möjligt. Processerna för strategisk
anskaffning övervakas kontinuerligt, i nära samarbete med
våra utvalda leverantörer, för att säkerställa optimal kvalitet
och prestanda.
Under 2009 förnyade ABB målet att minska energianvändningen per anställd med 2,5 procent per år, med särskilt fokus
på byggnader, som står för hälften av företagets energianvändning. Vid sidan av dessa ansträngningar utvecklar ABB
verktyg för att övervaka koldioxidutsläppen från företagets
varutransporter och flygresor.
Förbättringar görs också inom ABB:s projektledning, med särskilt fokus på riskhantering. Riskbedömningar används för att
säkerställa att projekt levereras punktligt och enligt budget.
Specialiserade team har hand om återkoppling från kunder
samt övervakar leverantörsprestanda.

Global räckvidd
Ökad flexibilitet och sänkta kostnader
genom regional diversifiering

Att identifiera de bästa platserna i världen för att utveckla vår
verksamhet, etablera tillverkningsenheter samt köpa varor är
en viktig del av vår strategi. Vår globala räckvidd gör att vi kan
betjäna kunder överallt på jorden. Den gör ABB flexibel och
uppmärksamt att på bästa sätt tillvarata möjligheter var de än
dyker upp. Ibland är operativa kostnader den avgörande faktorn,
ibland expertis och ibland närhet till kunder eller leverantörer.

siska kunder. Vårt utvecklings- och driftcenter i Chennai,
Indien, fortsätter att expandera för att säkerställa att vi utnyttjar tillväxtmöjligheterna på bästa sätt i och runt regionen.

Tillväxtmarknaderna utgör idag motorn för världsekonomins
utveckling. Därför har ABB utökat sin närvaro i dessa regioner
och vid slutet av 2009 var andelen ABB-medarbetare i tillväxtregioner 48 procent, jämfört med 26 procent 2006.

Med ett globalt perspektiv och med ABB:s fulla styrka bakom
varje inköp uppnådde företaget avsevärda besparingar i sin
leveranskedja under 2009. Samtidigt arbetar vi för att säkerställa att leverantörer uppfyller nationella och internationella
hållbarhetsstandarder.

Vi utvecklar också våra anläggningar på mogna marknader.
Från 2008 till 2010 investerar vi exempelvis 150 miljoner dollar
i utbyggnad av kapaciteten för halvledartillverkning i Schweiz.

Detta omfattar även medarbetare vid våra lokala forskningsoch utvecklingscenter som hjälper ABB att tillgodose specifika
kundbehov på olika marknader. Exempelvis har vi ett nytt
utvecklingscenter vid vår transformatorfabrik i Chongqing,
Kina, som fokuserar på specialbeställda produkter till kine-
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Ansvarsfullt företagande
Med krav på högsta standard
inom affärsetik och bolagsstyrning

ABB är fast beslutat att upprätthålla högsta standard i fråga
om affärsetik och bolagsstyrning, med ett högt värderat arbete
inom miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter. Att höja
medvetenheten om dessa frågor och bygga in vår värdegrund
i det dagliga arbetet bidrar till bättre affärer för ABB.
Åtgärder under 2009 för att stärka arbetet inkluderade införandet av ett världsomfattande nätverk av ombudsmän som komplement till ett långtgående åtgärdsprogram för efterlevnad.
En undersökning bland medarbetarna, genomförd för andra
året i rad, identifierade också förbättringsområden samt bidrog
till ett starkare fokus på utbildning.
En ny utbildning om efterlevad, avseende krav från exportkreditrådet lanserades också under 2009.
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ABB uppmärksammar riskerna inom miljö, socialt ansvar och
mänskliga rättigheter och dessa riskfaktorer beaktas när nya
affärsmöjligheter utvärderas. Externt stödjer ABB rörelser för
att höja internationella standarder för mänskliga rättigheter
inom näringslivet. Vid ett seminarium 2009 i Dehli, organiserat
av Global Business Initiative for Human Rights, arbetade ABBrepresentanter tillsammans med kollegor från indiska företag
för att finna sätt att integrera mänskliga rättigheter i dessa företags processer.
Mer konkreta exempel på ansvarsfullt företagande är ABB:s
samhällsprojekt, varav många handlar om utbildning genom
stöd till skolor, bland annat i Kina, Indien och Sydafrika samt
hjälp till underprivilegierade människor i Europa, USA och
Sydamerika.

En öppen företagskultur
Att investera i människor
för ABB:s framtida tillväxt

ABB är känt för sin internationella verksamhet och öppna
företagskultur. Dessa är viktiga tillgångar som hjälper oss
att etablera starka verksamheter, oavsett var, och attrahera
duktiga medarbetare från hela världen.

Ett annat strategiskt fokus för ABB är hälsa och säkerhet.
Vi fortsätter vårt arbete för att minimera olyckor genom införande av stränga arbetsrutiner såväl som utbildningsprogram
för att säkerställa att säkerhetsföreskrifter följs och felaktiga
beteenden ändras.

Kompetenshantering är en central del av vår HR-strategi och
ABB erbjuder en mängd möjligheter för utveckling och fortbild- Under 2009 infördes särskilda säkerhetsprojekt för transformaning av våra medarbetare såväl som program för specifik extorstationer och transformatorarbeten samt för att skydda mot
pertis- och kompetensutveckling av särskild vikt för företaget. elektriska explosioner, så kallade ljusbågar.
Under 2009 infördes processer för att identifiera talangfulla
medarbetare som är i början av sin karriär samt stärka den
långsiktiga, strategiska bemanningsplanen för företaget.
Pågående ansträngningar under 2009 för att effektivisera HRverksamheten resulterade bland annat i införandet av ett system
för kompetenshantering, med en gemensam applikation för
rekryterings-, prestations- och successionsplanering.
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ABB:s koncernledning
Februari 2010

Region- och landschefer
1 mars 2010

England, Irland

Trevor Gregory

Nordamerika

Enrique Santacana

Centraleuropa

Peter Smits

Kanada

Sandy Taylor

Österrike

Franz Chalupecky

Mexiko

Daniel Galicia

Benelux

Alfons Goos

Panama/El Salvador

Guillermo Rodriguez

Tjeckien

Barbara Frei

USA

Enrique Santacana

Tyskland

Peter Smits

Sydamerika

Sérgio Gomes

Ungern

Rikard Jonsson

Argentina, Bolivia, Uruguay

Mauricio Rossi

Polen

Miroslaw Gryszka

Brasilien

Sérgio Gomes

Rumänien, Bulgarien

Peter Simon

Chile

José Paiva

Slovakien

Andrej Tóth

Colombia, Ecuador, Venezuela,

Ramón Monrás

Slovenien

Matjaz Mancek

Schweiz

Jasmin Staiblin

Aruba (NL)
Peru

Enrique Rohde

Ukraina

Jaroslav Vesely

Nordeuropa

Sten Jakobsson

Medelhavet

Hanspeter Fässler

Azerbadjan

Celal Sendil

Algeriet

Luigi Valfre

Baltikum

Bo Henriksson

Kroatien

Darko Eisenhuth

Danmark

Claus Madsen

Frankrike

Pierre St-Arnaud

Finland

Mikko Niinivaara

Grekland

Apostolos Petropoulos

Kazakstan

Altay Toyganbaev

Israel

Ronen Aharon

Norge

Steffen Waal

Italien

Hanspeter Fässler

Ryssland

Anatoliy Popov

Marocko, Tunisien

Maroun Zakhour

Sverige

Sten Jakobsson

Portugal

João Gomes
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Gary Steel Ansvarig för Human Resources
Ulrich Spiesshofer Divisionschef Discrete Automation and Motion
Diane de Saint Victor Chefsjurist
Tom Sjökvist Divisionschef Low Voltage Products
Michel Demaré Ekonomi och finansdirektör samt ansvarig för Global Markets
Veli-Matti Reinikkala Divisionschef Process Automation

Bernhard Jucker Divisionschef Power Products
Joe Hogan Koncernchef
Peter Leupp Divisionschef Power Systems
Brice Koch Ansvarig för Marketing and Customer Solutions
Anders Jonsson Ansvarig för Global Footprint and Cost program
(Foto taget vid ABB’s fabrik för gasisolerade ställverk i Zürich, Schweiz)

Serbien

Aleksandar Cosic

Nordasien

Claudio Facchin

Spanien

Carlos Marcos

Kina

Claudio Facchin

Turkiet

Burhan Gundem

Hongkong

Daniel Assandri

Indien, Mellanöstern och Afrika

Frank Duggan

Japan

Tony Zeitoun

Angola

José Coelho

Korea

Yun-Sok Han

Botswana

Gift Nkwe

Taiwan

Kayee Ding

Kamerun, Senegal

Pierre Njigui

Sydasien

BoonKiat Sim

Indien

Biplab Majumder

Australien, Papua Nya Guinea,

John Gaskell

Egypten

Bassim Youssef

Nya Kaledonien

Elfenbenskusten

Magloire Elogne

Indonesien

Hemant Sharma

Jordanien, Bahrain, Saudiarabien

Mahmoud Shaban

Malaysia

BoonKiat Sim

Kenya, Tanzania, Uganda

Martin DeGrijp

Nya Zeeland

Grant Gillard

Kuwait

Stewart Brown

Pakistan

Waseem Ahmed

Mauritius

Ajay Vij

Filippinerna

Nitin Desai

Namibia

Hagen Seiler

Singapore

James Foo

Nigeria

Matti Pekkanen

Thailand

Chaiyot Piyawannarat

Oman

Saeed Fahim

Vietnam

Gary Marler

Pakistan

Waseem Ahmed

Qatar

Johan de Villiers

Sydafrika

Carlos Pone

Förenade arabemiraten

Frank Duggan

Zambia

Russell Harawa

Zimbabwe

Charles Shamu
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1. Principer
1.1 Allmänna principer
ABB utfäster sig att tillämpa ägarstyrning (corporate governance) enligt striktaste internationella standard och stödjer
de allmänna principerna i Swiss Code of Best Practice for
Corporate Governance samt gällande principer på de kapitalmarknader där bolagets aktier är börsnoterade och handlas.
Utöver bestämmelserna i Swiss Code of Obligations fastläggs
ABB:s viktigaste principer och regler för ägarstyrning i ABB:s
bolagsordning, föreskrifter för ABB Ltd:s styrelse och Riktlinjer för ägarstyrning (som innehåller föreskrifter för ABB:s styrelsekommittéer och ABB Ltd:s Related Third Party Transaction Policy) och ABB:s uppförandekod (ABB Code of Conduct)
samt tillägget till ABB:s uppförandekod för styrelsemedlemmar och medlemmar i koncernledningen. Det åligger ABB:s
styrelse (styrelsen) att återkommande granska och revidera
eller föreslå ändringar av dessa dokument, för att återspegla
senaste utveckling och praxis samt säkerställa att de överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar.
Detta avsnitt i årsredovisningen är baserat på Directive on
Information Relating to Corporate Governance, som ges ut
av SIX Swiss Exchange. I det fall någon punkt som ingår i
direktivet inte tas upp i denna redovisning är den antingen
inte tillämplig eller saknar betydelse för ABB.
Enligt kraven från New York Stock Exchange (NYSE) finns på
ABB:s webbplats www.abb.com/investorrelations, under rubriken corporate governance, en jämförelse som visar i vilken
omfattning ABB:s principer om ägarstyrning avviker från dem
som föreskrivs i NYSE:s börsregler.
1.2 Styrelseledamöters och funktionärers åligganden
Enligt Swiss Code of Obligations åligger det styrelseledamöter och funktionärer i schweiziska bolag att utföra sina
åligganden med tillbörlig omsorg, att på bästa sätt skydda
bolagets intressen och att behandla aktieägare lika under
likvärdiga förhållanden.
Swiss Code of Obligations specificerar inte den standard
som erfordras av styrelseledamöter i en bolagsstyrelse när
det gäller tillbörlig omsorg. Emellertid är det en allmän uppfattning bland schweiziska jurister och i schweizisk rättsvetenskap att styrelseledamöter måste äga den kunskap och
skicklighet som krävs för att utöva sitt ämbete och ägna tillräcklig tid åt uppgiften. Dessutom måste styrelseledamöter
utföra sina åligganden med all tillbörlig omsorg, med samma
förstånd och pliktkänsla som förväntas av en styrelseledamot
under motsvarande omständigheter. Styrelseledamöter skall till
sist agera i bolagets bästa intresse och får inte vidta åtgärder
som kan skada bolaget.

Beslutanderätt
Styrelseledamöter, såväl som andra personer som bemyndigats att agera å ett schweiziskt bolags vägnar, får för bolagets räkning vidtaga alla lagenliga handlingar som följer
av syftet med affärsverksamheten enligt bolagsordningen.
Enligt domstolspraxis kan sådana styrelseledamöter och
funktionärer vidta varje sådan handling såvida det inte uttryckligen framgår att den inte ligger inom ramen för ändamålet med bolagets verksamhet. Styrelseledamöter och
funktionärer måste dock alltid utföra sina åligganden med
tillbörlig omsorg och lojalitet på sätt som beskrivs ovan samt
behandla bolagets aktieägare lika under likvärdiga förhållanden. ABB:s bolagsordning innehåller inte bestämmelser beträffande en styrelseledamots beslutanderätt, när det gäller
att rösta om ersättning till sig själva eller andra medlemmar
i styrelsen, i de fall ett beslutsmässigt antal oberoende styrelseledamöter inte är närvarande.
Intressekonflikter
Schweizisk lag innehåller ingen allmän föreskrift beträffande
intressekonflikter och ABB:s bolagsordning begränsar inte
styrelseledamöternas möjligheter att rösta om ett förslag,
en åtgärd eller ett kontrakt i vilket en styrelseledamot eller
funktionär har väsentliga intressen. Swiss Code of Obligations
kräver dock att styrelseledamöter och funktionärer skyddar
bolagets intressen och ålägger styrelseledamöter och funktionärer att utföra sina arbetsuppgifter med omsorg och lojalitet.
Denna regel tolkas i allmänhet så, och rekommendationen
i Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance är,
att styrelseledamöter och funktionärer diskvalificeras från att
delta i beslut som direkt påverkar dem, med undantag för
beslut på årsstämman.
Konfidentiell information
Konfidentiell information som styrelseledamöter och funktionärer i ett schweiziskt bolag erhåller i sin verksamhet måste
hållas konfidentiell såväl under som efter deras mandattid.
Sanktioner
Om styrelseledamöter och funktionärer utför affärstransaktioner för bolagets räkning i strid med sina reglementsenliga
åligganden med tredje part som är i god tro, anses transaktionen ändå giltig så länge den inte uttryckligen ligger
utanför ändamålet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen. Styrelseledamöter och funktionärer som agerar
i strid med sina reglementsenliga åligganden – vare sig de
utför affärstransaktioner med tredje part som är i god tro eller
handlar i andra avseenden för bolagets räkning – kan emellertid bli ansvariga för eventuella skador mot bolaget, dess aktieägare och dess fordringsägare. Ansvaret är gemensamt
och enskilt, men en domstol kan fördela ansvaret mellan styrelseledamöter och funktionärer efter deras grad av skuld.
Därutöver innehåller schweizisk lag en bestämmelse att betalningar som gjorts till en aktieägare eller en styrelseledamot eller
till personer som har relationer till dem på armlängds avstånd,
måste återbetalas till bolaget om aktieägaren eller styrelseledamoten eller denna person har handlat med ont uppsåt.
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Om styrelsen lagenligt har delegerat den dagliga skötseln till
en annan enhet inom bolaget, till exempel koncernledningen,
är den inte ansvarig för de handlingar som utförs av medlemmarna i denna enhet. Styrelseledamöterna kan hållas ansvariga endast om de vederbörligen brustit i att utse, instruera
och kontrollera medlemmarna i denna enhet.
2. Koncernstruktur och aktieägare
2.1 Koncernstruktur
ABB Ltd, Schweiz, är det yttersta moderbolaget i ABB-koncernen, vilken omfattar 263 konsoliderade rörelsedrivande
dotterbolag och holdingbolag runt om i världen. ABB Ltd har
sina aktier börsnoterade på SIX Swiss Exchange, på Nasdaq

OMX Stockholm och på NYSE (där aktierna handlas i form av
amerikanska depåbevis, American Depositary Shares (ADS)
– varje ADS motsvarar en registrerad aktie). Börsvärdet för
ABB Ltd per den 31 december 2009 uppgick till 45,7 miljarder
CHF.
Det enda konsoliderade dotterbolaget inom ABB-koncernen
med börsnoterade aktier är ABB Limited, Bangalore, Indien,
som är noterat på Bombay Stock Exchange och National
Stock Exchange of India. Den 31 december 2009 ägde ABB
Ltd, Schweiz, direkt eller indirekt, 52,11 procent av ABB Limited, Bangalore, Indien, som vid denna tidpunkt hade ett börsvärde på 163 miljarder INR.

Börsnoteringar
Börs

Värdepapper

Ticker symbol

”Security number” ISIN-kod

SIX Swiss Exchange (SWX Europe)

ABB Ltd, Zürich, aktie

ABBN

1222171

CH0012221716

Nasdaq OMX Stockholm

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

ABBEQ

-

INE117A01022

Alla data per den 31 december 2009.
Följande tabell visar namn, land, ägarandel och aktiekapital per den 31 december 2009 i ABB Ltd, Zürich, Schweiz, och dess
viktigare dotterbolag:
ABB Ltd och betydelsefulla dotterbolag
ABB:s
Bolagsnamn / hemvist

Aktiekapital

Land

ägarandel i %

i 1 000

ABB S.A., Buenos Aires

Argentina

100,00

56 772

ARS

ABB Australia Pty Limited, Sydney

Australien

100,00

122 436

AUD

Österrike

100,00

15 000

EUR

Belgien

100,00

13 290

EUR

Brasilien

100,00

94 396

BRL

Bulgarien

100,00

3 010

BGN
CAD

ABB AG, Wien
ABB N.V., Zaventem
ABB Ltda., Osasco
ABB Bulgaria EOOD, Sofia
ABB Inc., St. Laurent, Quebec
ABB (China) Ltd., Beijing
Asea Brown Boveri Ltda., Bogotá
ABB Ltd., Zagreb
ABB s.r.o., Prague
ABB A/S, Skovlunde
ABB Equador S.A., Quito

Valuta

Kanada

100,00

351 905

Kina

100,00

120 000

USD

Colombia

99,99

486 440

COP

Kroatien

100,00

2 730

HRK

Tjeckien

100,00

400 000

CZK

Danmark

100,00

100 000

DKK

Ecuador

96,87

315

USD

Egypt

100,00

16 000

USD

ABB AS, Tallinn

Estland

100,00

25 985

EEK

ABB Oy, Helsingfors

Finland

100,00

10 003

EUR

ABB S.A., Rueil-Malmaison

Frankrike

100,00

38 921

EUR

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

10 620

EUR

ABB Beteiligungs- und Verwaltungsges. mbH, Mannheim

Tyskland

100,00

120 000

DEM

ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg

Tyskland

100,00

7 500

EUR

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Mannheim/Lüdenscheid

Tyskland

100,00

3 000

DEM

Asea Brown Boveri S.A.E., Kairo

Asea Brown Boveri S.A., Metamorphossis Attika
ABB (Hong Kong) Ltd., Hongkong
ABB Engineering Trading and Service Ltd., Budapest
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Grekland

100,00

1 182

EUR

Hongkong

100,00

20 000

HKD

Ungern

100,00

444 090

HUF

ABB Ltd och betydelsefulla dotterbolag (forts.)
ABB:s
Bolagsnamn / hemvist

Aktiekapital

Land

ägarandel i %

i 1 000

ABB Limited, Bangalore

Indien

52,11

423 817

Valuta

INR

ABB Ltd, Dublin

Irland

100,00

635

EUR

ABB Technologies Ltd., Tirat Carmel

Israel

99,99

420

ILS

ABB S.p.A., Milan

Italien

100,00

107 000

EUR

ABB Technology SA, Abidjan

Elfenbenskusten

99,00

500 000

XOF

Japan

100,00

1 000 000

JPY

Sydkorea

100,00

18 670 000

KRW

Malaysia

100,00

4 490

MYR

Mexiko

100,00

419 096

MXN

ABB BV, Rotterdam

Nederländerna

100,00

9 076

EUR

ABB Finance B.V., Amsterdam

Nederländerna

100,00

18

EUR
EUR

ABB K.K., Tokyo
ABB Ltd., Seoul
ABB Holdings Sdn. Bhd., Subang Jaya
Asea Brown Boveri S.A. de C.V., Tlalnepantla

ABB Holdings BV, Amsterdam

Nederländerna

100,00

119

ABB Investments B.V.

Nederländerna

100,00

100

EUR

Nya Zeeland

100,00

34 000

NZD

Norge

100,00

800 000

NOK

Peru

80,60

35 469

PEN

Filippinerna

100,00

123 180

PHP

ABB Limited, Auckland
ABB Holding AS, Billingstad
ABB S.A., Lima
ABB Inc., Paranaque, Metro Manila
ABB Sp. z o.o., Warszawa
ABB (Asea Brown Boveri), S.A., Paco de Arcos
Asea Brown Boveri Ltd., Moskva

Polen

99,88

260 644

PLN

Portugal

100,00

4 117

EUR
USD

Ryssland

100,00

332

Saudiarabien

65,00

40 000

SAR

ABB Holdings Pte. Ltd., Singapore

Singapore

100,00

25 597

SGD

ABB Holdings (Pty) Ltd., Sunninghill

Sydafrika

80,00

4 050

ZAR

ABB Contracting Company Ltd., Riyadh

Spanien

100,00

33 318

EUR

ABB AB, Västerås

Asea Brown Boveri S.A., Madrid

Sverige

100,00

400 000

SEK

ABB Norden Holding AB, Västerås

Sverige

100,00

2 344 783

SEK

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Zurich

Schweiz

100,00

2 768 000

CHF

ABB Schweiz AG, Baden

Schweiz

100,00

55 000

CHF

ABB LIMITED, Bangkok

Thailand

100,00

1 034 000

THB

Turkiet

99,95

12 844

USD

ABB Holding A.S., Istanbul
ABB Ltd., Kiev

Ukraina

100,00

85 400

UAH

Förenade Arabemiraten

49,00

5 000

AED

ABB Holdings Limited, Warrington

Storbritannien

100,00

203 014

GBP

ABB Limited, Warrington

Storbritannien

100,00

140 000

GBP

ABB Holdings Inc., Norwalk, CT

USA

100,00

2

USD

ABB Inc., Norwalk, CT

USA

100,00

1

USD

Kuhlman Electric Corporation, Crystal Springs MS

USA

100,00

3 463 000

USD

Venezuela

100,00

48 110

VEF

ABB Industries (L.L.C.), Dubai

Asea Brown Boveri S.A., Caracas

ABB:s operativa koncernstruktur beskrivs i kapitlet ”Financial
review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning.
2.2 Större aktieägare
Investor AB, Sverige, ägde per den 31 december 2009, enligt
registrering i Commercial Register per detta datum, 166 330
142 ABB-aktier. Detta innehav har inte förändrats under 2009
och motsvarar cirka 7,1 procent av ABB:s totala aktiekapital
och röster. Antalet aktier som ägs av Investor AB inkluderar
inte de aktier som ägs av Jacob Wallenberg, ordförande i
Investor AB, som privatperson.
Såvitt ABB känner till innehar ingen annan aktieägare 3 procent eller mer av ABB:s totala aktiekapital och röster enligt
registrering i Commercial Register per 31 december 2009.

I enlighet med reglerna för större aktiägare har BlackRock,
Inc., USA, tillkännagivit att per den 25 februari 2010, innehade
de, tillsammans med dess direkta och indirekta dotterbolag
70 418 405 ABB aktier, vilket motsvarar cirka 3,0 procent av
ABB:s totala aktiekapital och röster.
Enligt ABB:s bolagsordning representerar varje registrerad
aktie en röst. Aktieägare med betydande innehav har inte
avvikande rösträtt.
Såvitt ABB känner till ägs eller kontrolleras ABB inte, direkt
eller indirekt, av någon regering eller något annat bolag eller
person.
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3. Kapitalstruktur
3.1 Aktiekapital
Per den 31 december 2009 uppgick ABB:s aktiekapital
(inklusive treasury shares) enligt registrering i Commercial
Register till 3 587 160 187,38 CHF, fördelat på 2 329 324 797
fullt betalda registrerade aktier med ett nominellt värde av
1,54 CHF per aktie.
3.2 Ändringar i aktiekapitalet
Under 2009 utfärdade ABB aktier av sitt villkorade aktiekapital i samband med ABB:s aktieprogram för medarbetare
ESAP och ABB:s bonusprogram MIP. För mer information
om ESAP, se avsnitt 7.2 och för MIP, se avsnitt 7.3.
Det nya aktiekapitalet på 3 587 160 187,38 CHF, fördelat på
2 329 324 797 fullt betalda aktier, redovisades i ABB:s bolagsordning av den 14 december 2009.
Under 2009 betalade ABB sin utdelning för 2008 i form av en
nedsättning av det nominella värdet av sin aktie från 2,02 CHF
till 1,54 CHF. Motsvarande justeringar gjordes av det nominella värdet av ABB:s villkorade och godkända aktiekapital.
Det nya aktiekapitalet på 3 577 100 965,90 CHF, fördelat på
2 322 792 835 fullt betalda registrerade aktier, redovisades
i ABB:s bolagsordning av den 5 maj 2009.
Under 2008 betalade ABB sin utdelning för 2007 i form av en
reduktion av det nominella värdet av sin aktie från 2,50 CHF
till 2,02 CHF. Motsvarande justeringar gjordes av det nominella värdet av ABB:s villkorade och godkända aktiekapital.
Det nya aktiekapitalet på 4 678 350 506,04 CHF, fördelat på
2 316 015 102 fullt betalda registrerade aktier, redovisades
i ABB:s bolagsordning av den 8 maj 2008.
Under 2008 utfärdade ABB 6 777 733 aktier av sitt villkorade
aktiekapital i samband med MIP. Det nya aktiekapitalet på
4 692 041 526,70 CHF, fördelat på 2 322 792 835 fullt betalda
registrerade aktier, redovisades i ABB:s bolagsordning av den
24 november 2008.
Under 2007 utfärdade ABB 23 327 183 aktier av sitt villkorade
aktiekapital i samband med ESAP och MIP. Under 2007 utfärdade ABB även 104 931 602 aktier av sitt villkorade aktiekapital till innehavare av sina då utestående obligationer i
CHF. Det nya aktiekapitalet på 5 790 037 755 CHF, fördelat
på 2 316 015 102 aktier, redovisades i ABB:s bolagsordning
av den 10 januari 2008.
Utöver vad som nämns i detta avsnitt (3.2) förekom inga
ändringar i ABB:s aktiekapital under 2009, 2008 och 2007.
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3.3 Villkorat aktiekapital
Per den 31 december 2009 kan ABB:s aktiekapital ökas
med maximalt 308 000 000 CHF genom utgivning av maximalt 200 000 000 fullt betalda registrerade aktier med ett
nominellt värde av 1,54 CHF per aktie genom utnyttjande av
optionsrätter som beviljats i samband med utgivning av nya
eller redan utgivna obligationer eller andra finansiella instrument på den nationella eller internationella kapitalmarknaden.
Per den 31 december 2009 kan ABB:s aktiekapital ökas
med maximalt 15 400 000 CHF genom utgivning av maximalt
10 000 000 fullt betalda registrerade aktier med ett nominellt
värde av 1,54 CHF per aktie genom utnyttjande av optionsrätter som beviljats dess aktieägare. Styrelsen får använda
optionsrätter som inte utnyttjats av aktieägarna för andra
ändamål i ABB:s intresse.
Aktieägarna äger inte företrädesrätt vid utgivning av optionsrätter, konvertibla obligationer, optioner eller andra finansiella
instrument. De som vid denna tidpunkt innehar optioner skall
ha rätt att teckna de nya aktierna. Villkoren för optionerna
och/eller obligationerna fastställs av styrelsen.
Aktieförvärv genom inlösen av optionsrätter och varje påföljande överlåtelse av aktier lyder under de bestämmelser om restriktioner som framgår av ABB:s bolagsordning (se avsnitt 4.2).
I samband med utfärdande av konvertibla obligationer eller
optionsrätter är styrelsen bemyndigad att begränsa eller avslå
aktieägares förhandsteckningsrätt om sådana obligationer
eller andra instrument har som syfte att finansiera eller återfinansiera förvärv av ett bolag, delar av ett bolag, andelar
eller nya investeringar eller avser en utgivning på nationella
eller internationella kapitalmarknaderna. Om styrelsen avslår
förhandsteckningsrätt kommer de konvertibla obligationerna,
optionsrätterna eller andra finansiella instrument att ges ut enligt rimliga marknadsvillkor och de nya aktierna utfärdas enligt
rimliga marknadsvillkor med hänsyn taget till aktiekursen och/
eller andra jämförbara instrument som har ett marknadspris.
Utnyttjande av konvertibler kan ske under en period av maximalt tio år, och av optionsrätter under en period av maximalt
sju år, i båda fallen räknat från dagen för respektive utgivande.
Förhandsteckningsrätt för aktieägare kan beviljas indirekt.

Därutöver, per den 31 december 2009, kan ABB:s aktiekapital
ökas med maximalt 47 724 535,32 CHF genom utgivning av
maximalt 30 989 958 fullt betalda aktier med ett nominellt
värde av 1,54 CHF per aktie till medarbetare. ABB:s aktieägare har inte företrädesrätt eller förhandsteckningsrätt.
Aktierna eller rätten att teckna aktier tilldelas medarbetare enligt
en eller flera föreskrifter som fastställs av styrelsen med hänsyn
till prestation, befattning, ansvarighetsgrad och lönsamhetskriterier. ABB kan ge ut aktier eller teckningsrätter till medarbetare
till ett lägre pris än aktuell börskurs. Aktieförvärv inom ABB:s
aktieägarprogram för medarbetare och varje påföljande överlåtelse av aktier lyder under de bestämmelser om restriktioner
som framgår av ABB:s bolagsordning (se avsnitt 4.2).
3.4 Godkänt aktiekapital
Per den 31 december 2009 hade ABB ett godkänt aktiekapital på upp till 308 000 000 CHF genom utgivning av upp till
200 000 000 fullt betalda registrerade aktier med ett nominellt
värde av 1,54 CHF per aktie. Detta aktiekapital gäller till den
5 maj 2011. Styrelsen har rätt att besluta om dag för utgivning
av nya aktier, pris, typ av betalning, villkor för utnyttjande av
företrädesrätt och första datum för rätt till utdelning. Styrelsen
kan låta företrädesrätt som inte utnyttjats av aktieägarna förfalla eller kan sälja dessa rätter och/eller aktier för vilka företrädesrätt har beviljats men inte utnyttjats på marknadsmässiga villkor eller använda dem för andra ändamål i bolagets
intresse. Dessutom har styrelsen rätt att begränsa eller avslå
aktieägarnas företrädesrätt och tilldela sådan rätt till tredje
part om aktierna används (1) för förvärv av ett bolag eller delar
av ett bolag, andelar eller för nya investeringar, eller, i fråga
om aktieplacering, för att finansiera eller refinansiera sådana
transaktioner; eller (2) i syfte att bredda aktieägarbasen i
samband med en notering av aktier på en inhemsk eller utländsk börs.
3.5 Konvertibla obligationer och optioner
ABB har inga utestående konvertibla obligationer som kan
konverteras till ABB-aktier. Information om utestående aktieoptioner utgivna av ABB återfinns i not 19 i ABB:s koncernbokslut i kapitlet ”Financial review” i den engelska utgåvan
av denna årsredovisning.

4. Aktieägares rättigheter
4.1 Aktieägares rösträtt
ABB har ett aktieslag och varje registrerad aktie berättigar till
en röst på årsstämman. Rösträtt kan endast utövas efter att
en aktieägare har blivit införd i ABB:s aktiebok som aktieägare med rätt att rösta, eller hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC), som innehar ett underregister av ABB:s aktiebok.
En aktieägare kan företrädas på årsstämman av annan röstberättigad aktieägare, sin legala företrädare, ett bolagsombud
(Organvertreter), ett oberoende ombud (unabhängiger Stimmrechtsvertreter), eller ett depåombud (Depotvertreter). Samtliga aktier som innehas av en aktieägare får endast företrädas
av en person.
Av praktiska skäl måste aktieägare vara införda i aktieboken
senast 10 dagar före årsstämman för att ha rätt att rösta.
Med undantag av fallen som beskrivs i avsnitt 4.2 finns inga
restriktioner avseende rösträtt som begränsar rättigheterna
för ABB:s aktieägare.
4.2 Begränsningar beträffande överlåtelse av aktier
och förvaltarregistrering
ABB kan avslå en registrering av aktier med rösträtt om en
aktieägare inte försäkrar att denne har förvärvat aktierna i
eget namn och för egen räkning. Om aktieägaren vägrar att
lämna en sådan försäkran registreras denne som en aktieägare utan rösträtt.
En person som inte uttryckligen i sin registreringsansökan kan
försäkra att denne innehar aktierna för egen räkning (en förvaltare), införs i aktieboken med rösträtt, förutsatt att sådan
förvaltare har ingått ett avtal med styrelsen avseende sin status, och vidare förutsatt att förvaltaren står under en erkänd
bank- eller finansmarknadsinspektion. I speciella fall kan styrelsen bevilja dispens. Inga dispenser beviljades under 2009.
4.3 Aktieägares rätt till utdelning
ABB Ltd får endast lämna utdelning om utdelning har föreslagits av en aktieägare eller av styrelsen och godkänts av
aktieägarna på en årsstämma samt förutsatt att de lagstadgade revisorerna har bekräftat att utdelningen överensstämmer med gällande lag och ABB:s bolagsordning. Vanligtvis
betalas utdelningar ut i schweiziska franc och sista handelsdagen utan rätt till utdelning är vanligtvis två handelsdagar
efter aktieägarnas beslut.
För aktieägare som är skatterättsligt bosatta i Sverige har
ABB inrättat ett särskilt utdelningsförfarande. Om sådana aktieägare har registrerat sina aktier hos Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC) kan de välja att erhålla utdelningen i svenska
kronor från ABB Norden Holding AB utan avdrag för schweizisk källskatt. Mer information om det särskilda utdelningsförfarandet finns i bolagsordningen. Bolagsordningen finns även
publicerad på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations under rubriken Corporate governance.
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4.4 Årsstämma
Aktieägares beslut på årsstämmor godkänns med en absolut
majoritet av rösterna som är representerade på stämman,
med undantag av sådana ärenden som beskrivs i artikel 704
i Swiss Code of Obligations samt beslut avseende begränsad
rösträtt och eliminering av begränsad rösträtt, som samtliga
kräver godkännande av två tredjedelar av rösterna som är
representerade på årsstämman.
Aktieägare som per den 31:a december 2009, innehar aktier
till ett nominellt värde av minst 616 000 CHF kan begära att
ärenden tas upp på dagordningen för en årsstämma. En sådan begäran måste ske skriftligt minst 40 dagar före stämman
och specificera ifrågavarande aktieägares diskussionspunkter
och förslag.
ABB:s bolagsordning innehåller inte bestämmelser för kallelse
till årsstämma som skiljer sig från tillämpliga bestämmelser
enligt lag.
5. Styrelse
5.1 Ansvar och organisation
Styrelsen anger den yttersta inriktningen för ABB:s verksamhet
och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer ABBkoncernens organisation och tillsätter, avsätter och kontrollerar
de personer som anförtros att leda och företräda ABB.
Den interna organisationsstrukturen och styrelsens ansvarsområden samt informations- och styrinstrument i förhållande
till koncernledningen fastläggs i föreskrifterna för ABB Ltd:s
styrelse (Board Regulations) och ABB Ltd:s Riktlinjer för ägarstyrning, som finns publicerade under rubriken Corporate
governance på www.abb.com/investorrelations
Styrelsen sammanträder så ofta som behövs men minst fyra
gånger per år. Kallelser till styrelsemöten görs av ordföranden
eller på begäran av en styrelseledamot eller koncernchefen.
Skriftlig dokumentation om de olika punkterna på dagordningen för varje styrelsemöte sänds till samtliga styrelseledamöter i förväg så att de ges tid att studera respektive ärende
före mötet. Beslut tagna på styrelsemöten dokumenteras i
skrivna protokoll från varje möte.
Koncernchefen ska regelbundet, och närhelst extraordinära
omständigheter så kräver, rapportera till styrelsen om ABB:s
samlade affärsverksamhet. Därutöver har styrelseledamöter
rätt att få tillgång till information om ABB:s verksamhet och
affärer. Mer information återfinns i föreskrifterna för ABB Ltd:s
styrelse och ABB Ltd:s Riktlinjer för ägarstyrning.
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5.2 Mandattid och ledamöter
Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för
en mandatperiod av ett år. Omval är möjligt. ABB:s bolagsordning som finns publicerad under rubriken Corporate governance på www.abb.com/investorrelations, stipulerar ingen
specifik pensionsålder för styrelseledamöter. En åldersgräns
för styrelseledamöter fastläggs emellertid i föreskrifterna för
ABB Ltd:s styrelse och ABB Ltd:s Riktlinjer för ägarstyrning
(även om avvikelser är möjliga, efter beslut av styrelsen) som
finns publicerade under rubriken Corporate governance på
www.abb.com/investorrelations
Per den 31 december 2009 var styrelseledamöterna (mandattid maj 2009 till april 2010):
Hubertus von Grünberg har varit styrelseledamot och ordförande i ABB:s styrelse sedan 3 maj 2007. Han är förvaltningsrådsledamot i Allianz Versicherungs AG och Deutsche Telekom AG (båda Tyskland). Han är styrelseledamot i Schindler
Holding (Schweiz). Hubertus von Grünberg är född 1942 och
är tysk medborgare.
Roger Agnelli har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan 12
mars 2002. Han är VD och koncernchef i Vale S.A. (Brasilien).
Roger Agnelli är född 1959 och är brasiliansk medborgare.
Louis R. Hughes har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan 16
maj 2003. Han är styrelseordförande och koncernchef i GBS
Laboratories LLC (USA). Han är också styrelseledamot i Akzo
Nobel (Nederländerna) och Alcatel Lucent (Frankrike). 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 f.d. ordförande i IBM Europa, Mellanöstern
och Afrika (Frankrike) samt styrelseledamot i Mettler-Toledo
International (USA), SwissRe och Menuhin Festival Gstaad AG
(båda Schweiz). Han är även styrelseledamot i stiftelsen
Schulthess Klinik, Zürich (Schweiz) och styrelseledamot i Hermitage Museum, St. Petersburg (Ryssland). Hans Ulrich Märki
är född 1946 och är schweizisk medborgare.
Michel de Rosen har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan
12 mars 2002. Han är koncernchef och styrelsemedlem för
Eutelsat Communications (Frankrike). Michel de Rosen är
född 1951 och är fransk medborgare.
Michael Treschow har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan
16 maj 2003. Han är styrelseordförande i Ericsson (Sverige),
Unilever NV (Holland) och Unilever PLC (Storbritannien). Han
är även styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
(Sverige). Michael Treschow är född 1943 och är svensk medborgare.

Bernd W. Voss har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan 12
mars 2002. Han är förvaltningsrådsledamot i Continental AG
och Wacker Chemie (båda Tyskland). Bernd W. Voss är född
1939 och är tysk medborgare.
Jacob Wallenberg har varit ledamot i ABB:s styrelse sedan
26 juni 1999. Från mars 1999 till juni 1999 var han styrelseledamot i ABB Asea Brown Boveri Ltd, ABB-koncernens
tidigare moderbolag. Han är styrelseordförande i Investor
AB (Sverige). Han är vice ordförande i SEB Skandinaviska
Enskilda Banken, Atlas Copco AB och SAS AB (samtliga
Sverige). Han är även styrelseledamot i Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse och Handelshögskolan i Stockholm
(båda Sverige) samt Coca Cola Company (USA). Jacob
Wallenberg är född 1956 och är svensk medborgare.
Per den 31 december 2009 var samtliga styrelseledamöter
oberoende ledamöter och ingick inte i koncernledningen
(se även avsnitt 5.3), och ingen av ABB:s styrelseledamöter
innehade några officiella ämbeten eller politiska uppdrag.
Ytterligare information om ABB:s styrelseledamöter finns
under rubriken Corporate governance på www.abb.com/
investorrelations.
5.3 Affärsförbindelser
Detta avsnitt beskriver viktiga affärsförbindelser mellan ABB
och dess styrelseledamöter, eller bolag och organisationer
som de representerar. Bedömningarna är baserade på ABB
Ltd’s Related Third Party Transaction Policy som finns i föreskrifterna för ABB Ltd:s styrelse och ABB Ltd:s Riktlinjer för
ägarstyrning, som finns publicerade under rubriken Corporate
governance på www.abb.com/investorrelations.
Vale S.A. med dotterbolag (Vale) och ABB har ingått ett ramavtal för allmänna villkor för leverans av produkter, system och
tjänster mellan dotterbolagen i respektive koncern. ABB förser
Vale huvudsakligen med produkter för processautomation för
tillämpningar inom mineralindustri. De totala intäkterna för ABB
från kontrakten med Vale uppgick under 2009 till cirka 130
miljoner dollar. Roger Agnelli är VD och koncernchef för Vale.
Den 7 oktober 2009 ingick ABB ett treårigt syndikerat kreditavtal på 2 miljarder dollar utan säkerhet. Per den 31 december 2009 har SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) (SEB) förbundit sig att stå för 69 miljoner dollar av
den totala krediten på 2 miljarder dollar. Jacob Wallenberg
är vice ordförande i SEB.
2003 ingick ABB ett tioårigt avtal med IBM enligt vilket IBM
övertog ansvaret för drift och support av infrastrukturen för
ABB:s informationssystem. Under 2009 reviderades och förlängdes detta avtal fram till 2016. Det totala värdet av infrastruktur- och servicetjänster som lyder under detta förlängda
avtal beräknas till nära 1,4 miljarder dollar. Hans Ulrich Märki
är f.d. ordförande för IBM Europe, Middle East and Africa.
Efter att ha jämfört de intäkter som genererats från ABB:s
affärsförbindelser med Vale samt likaså efter att ha jämfört
avtalet om infrastruktur och tjänster med IBM samt bankför-

bindelserna från SEB har styrelsen bedömt att ABB:s affärsrelationer med dessa bolag inte utgör väsentliga affärstransaktioner och att samtliga av styrelsens ledamöter anses vara
oberoende ledamöter. Denna bedömning har gjorts i enlighet
med ABB Ltd’s Related Third Party Transaction Policy som
har fastställts enligt Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance och kriterierna för oberoende i föreskrifterna
för ägarstyrning på New York Stock Exchange.
I tillägg upprätthåller ABB viktiga bankförbindelser med
UBS AG (UBS), inklusive att UBS har förbundit sig att låna ut
69 miljoner dollar av den treåriga syndikerade krediten som
nämnts ovan. Michel Demaré, CFO för ABB, är styrelseledamot i UBS. ABB anlitar även Ortec Finance B.V. (Ortec) för
pensionsmodellrådgivning. Michel Demarés maka är verkställande direktör för Ortec och äger 49% av Ortecs dotterbolag i
Schweiz. Styrelsen har bedömt att ABB:s affärsrelationer med
UBS och Ortec inte är av väsentlig betydelse för ABB eller för
UBS eller för Ortec, eller är ovanliga till sin natur.
5.4 Styrelsekommittéer
ABB:s styrelse har bland sina ledamöter utsett två styrelsekommittéer: Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och
ersättningsfrågor (GNCC) samt kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor (FACC). Styrelsekommittéernas
åligganden och mål beskrivs i föreskrifter utfärdade eller godkända av styrelsen, vilka finns publicerade www.abb.com/
investorrelations under rubriken Corporate governance.
Styrelsekommittéerna bistår styrelsen i dess uppgifter och
rapporterar regelbundet till styrelsen. Medlemmarna i styrelsekommittéerna skall vara oberoende.
5.4.1 Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och
ersättningsfrågor
GNCC 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 koncernledningen och (3) handha successionsplanering samt anställnings- och ersättningsfrågor avseende styrelsen och koncernledningen. GNCC ansvarar också för att upprätthålla ett
introduktionsprogram för nya styrelseledamöter och ett fortlöpande utbildningsprogram för befintliga styrelseledamöter.
GNCC skall bestå av tre eller flera oberoende styrelseledamöter. Styrelsens ordförande, samt koncernchefen eller
andra medlemmar i koncernledningen efter inbjudan från
kommitténs ordförande, kan delta i kommitténs sammanträden, förutsatt att intressekonflikter undviks och diskussionerna hålls konfidentiella.
Ledamöter och sekreterare i GNCC var per den 31 december
2009:
Ledamöter:
Hans Ulrich Märki (ordförande)
Michel de Rosen
Roger Agnelli
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5.4.2 Kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor
FACC ansvarar för att tillse (1) att ABB:s finansiella redovisning
är fullständig, (2) att ABB följer lagar och förordningar, (3) att
de externa revisorerna har erforderliga kvalifikationer och är
oberoende samt (4) att ABB:s interna revisionsfunktion samt
externa revisorer fullgör sina uppgifter och (5) ABB:s kapitalstruktur, finansieringsbehov och finansiella risker.
FACC skall bestå av tre eller fler oberoende styrelseledamöter
som är grundligt insatta i ekonomi och redovisning. Styrelsens
ordförande, samt koncernchefen eller andra medlemmar i
koncernledningen efter inbjudan från kommitténs ordförande,
kan delta i kommitténs sammanträden, förutsatt att intressekonflikter undviks och diskussionerna hålls konfidentiella.
Dessutom kan chefen för efterlevnad chefen för intern revision
samt externa revisorer delta i kommitténs sammanträden i
ärenden som är hänförliga till respektive funktioner. Såsom
krävs av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har
styrelsen bedömt att Bernd W. Voss är kommitténs finansiella
expert.
Ledamöter och sekreterare i FACC var per den 31 december
2009:
Bernd W. Voss (ordförande)
Jacob Wallenberg
Louis R. Hughes
5.5 Sammanträden och närvaro
Tabellen nedan visar antalet sammanträden som hållits av
styrelsen och dess kommittéer under 2009, sammanträdenas
genomsnittliga längd samt i vilken omfattning respektive styrelseledamot varit närvarande. I tillägg har styrelsen och koncernledningen deltagit i ett strategimöte under två dagar.
5.6 Styrelsens sekreterare
Diane de Saint Victor är styrelsens sekreterare.

6. Koncernledning
6.1 Ansvar och organisation
Styrelsen har delegerat ledningen av ABB till koncernchefen
och övriga medlemmar i koncernledningen. Koncernchefen,
och övriga medlemmar i koncernledningen under hans ledning, ansvarar för ABB:s samlade affärsverksamhet och den
dagliga ledningen. Koncernchefen rapporterar regelbundet,
och närhelst extraordinära omständigheter så kräver, till styrelsen i frågor rörande utvecklingen av ABB:s affärsverksamhet och finansiella resultat samt i alla organisations- och personalfrågor, frågor om affärstransaktioner och andra frågor
som är relevanta för koncernen.
Var och en av medlemmarna i koncernledningen utses respektive avsätts av styrelsen.
6.2 Medlemmar i koncernledningen
Den 31 december 2009 ingick följande medlemmar i koncernledningen:
Joe Hogan anställdes vid ABB som medlem i koncernledningen och koncernchef för ABB i september 2008. Han var
tidigare koncernchef och VD för GE Healthcare, ett bolag
inom General Electric, från 2000 till 2008. 1985 till 2000
innehade Hogan olika befattningar inom General Eletric.
Joe Hogan är född 1957 och är amerikansk medborgare.
Michel Demaré anställdes vid ABB som medlem i koncernledningen och ekonomi- och finanschef (CFO) i januari 2005, och
han utsågs som ansvarig för Global Markets i oktober 2008.
Från februari 2008 till augusti 2008 var han tillförordnad koncernchef (CEO) utöver uppdraget som CFO. Han är också styrelsemedlem i UBS AG och IMD Foundation (båda Schweiz).
Från 2002 till 2004 var Michel Demaré vice VD och CFO för
Baxter Europe. Från 1984 till 2002 innehade han olika befattningar inom Dow Chemical (USA). Michel Demaré är född
1956 och är belgisk medborgare.

Sammanträden och närvaro
Styrelsen

GNCC

FACC

Genomsnittlig längd (timmar)

7.6

3.5

3.7

Antal sammanträden

5

7

7

Hubertus von Grünberg

5

–

–

Roger Agnelli

4

5

–

Louis R. Hughes

5

–

7

Hans Ulrich Märki

5

7

–

Michel de Rosen

3

7

–

Michael Treschow

5

–

–

Bernd W. Voss

5

–

7

Jacob Wallenberg

5

–

7

Närvaro:
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Ulrich Spiesshofer anställdes vid ABB som medlem i koncernledningen och chef för Corporate Development i november
2005. Den 1 januari 2010 utsågs han till chef för den nya
divisionen Discrete Automation and Motion. Från 2002 och
fram till anställningen vid ABB var han senior partner, Global
Head of Operations practice, vid Roland Berger AG. Före
2002 innehade han diverse befattningar vid A.T. Kearney Pty.
Ltd. och dess dotterbolag. Ulrich Spiesshofer är född 1964
och är tysk medborgare.
Gary Steel anställdes vid ABB som medlem i koncernledningen och chef för Human Resources (personal) i januari
2003. Gary Steel är medlem i styrelsen för Harman International Industries Inc. (USA). Under 2002 var han Human Resources Director, Group Finance, vid Royal Dutch Shell (Nederländerna). Mellan 1976 och 2002 innehade han flera personaloch medarbetarrelaterade befattningar vid Royal Dutch Shell.
Gary Steel är född 1952 och är brittisk medborgare.
Diane de Saint Victor anställdes vid ABB som medlem i koncernledningen och chefsjurist (General Counsel) i januari
2007. Från 2004 till 2006 var hon General Counsel vid European Aeronautic Defence and Space, EADS (Frankrike/Tyskland). Från 2003 till 2004 var hon General Counsel vid SCA
Hygiene Products (Tyskland). Från 1993 till 2003 innehade
hon diverse befattningar vid Honeywell International (Frankrike/Belgien). Från 1988 till 1993 innehade hon diverse befattningar vid General Electric (USA). Diane de Saint Victor är
född 1955 och är fransk medborgare.
Bernhard Jucker utsågs till medlem i koncernledningen med
ansvar för divisionen Power Products i januari 2006. Från
2003 till 2005 var han ABB:s landchef i Tyskland. Från 1980
till 2003 innehade han diverse befattningar inom ABB. Bernhard Jucker är född 1954 och är schweizisk medborgare.
Peter Leupp utsågs till medlem i koncernledningen med ansvar för divisionen Power Systems i januari 2007. Från 2005
till 2006 var han ABB:s regionschef i Nordasien och från 2001
till 2006 var han ABB:s landschef i Kina. Från 1989 till 2001
innehade han diverse befattningar inom ABB. Peter Leupp
är född 1951 och är schweizisk medborgare.
Tom Sjökvist utsågs till medlem i koncernledningen med ansvar för divisionen Automation Products i januari 2006. Den
1 januari 2010 utsågs han till chef för den nya divisionen Low
voltage Products. Från 2003 till 2005 var han chef för affärsområdet Automation Products. Från 1972 till 2003 innehade
han flera befattningar inom ABB. Tom Sjökvist är född 1947
och är svensk medborgare.
Veli-Matti Reinikkala utsågs till medlem i koncernledningen
med ansvar för divisionen Process Automation i januari 2006.
Han är medlem av styrelsen för UPM-Kymmene (Finland).
2005 utsågs han till chef för affärsområdet Process Automation.
Från 1993 till 2005 innehade han flera befattningar inom ABB.
Veli-Matti Reinikkala är född 1957 och är finsk medborgare.

Anders Jonsson utsågs till medlem i koncernledningen med
ansvar för divisionen Robotics i januari 2006. Den 1 januari
2010 utsågs han till chef för Global Footprint and Cost program. 2005 var han chef för f.d. divisionen Automation Technologies i Kina. Från 1976 till 2004 innehade han diverse befattningar inom ABB. Anders Jonsson är född 1950 och är
svensk medborgare.
I tillägg utsågs den 1 januari 2010 Brice Koch till medlem
i koncernledningen med ansvar för Marknad och kundlösningar. Från 2007 till 2009 var han ABB:s landchef i Kina
och ABB:s regionchef för Norra Asien. Mellan 1994 och
2006 innehade han flera ledande befattningar inom ABB.
Brice Koch är född 1964 och är fransk medborgare.
Mer information om medlemmarna i ABB:s koncernledning
återfinns på: www.abb.com/investorrelations under rubriken
Corporate governance.
6.3 Kontrakt med utomstående avseende ledning av ABB
Mellan ABB och bolag eller fysiska personer som inte tillhör
ABB-koncernen finns inga kontrakt som avser ledningen av
ABB.
7. Delägarprogram för medarbetare
7.1 Bonusprogram knutna till ABB-aktien
I syfte att koppla medarbetarnas intressen till koncernens
affärsmål och ekonomiska resultat driver ABB ett antal program, knutna till ABB-aktien, vilka beskrivs nedan (för en mer
detaljerad beskrivning av varje program, se not 18 i ABB Ltd:s
koncernbokslut som återfinns i kapitlet ”Financial review” i
den engelska utgåvan av denna årsredovisning).
7.2 ESAP (Employee Share Acquisition Plan)
ESAP är ett aktieoptionsprogram för medarbetare byggt på
sparande. Medarbetare sparar under en 12-månadersperiod
genom månatliga avdrag från sin lön. Det maximala månatliga
sparbeloppet är det lägsta av 10 procent av bruttomånadslönen eller ett belopp i lokal valuta motsvarande 750 CHF.
Vid slutet av sparperioden väljer medarbetarna huruvida de
vill utnyttja sina optioner till att köpa ABB-aktier (eller ADS
för medarbetare i USA) till det inlösenpris som bestämts vid
utställandet, eller få det sparade beloppet tillbaka med ränta.
Sparade belopp samlas på ett bankkonto med ränta hos en
fristående förvaltare för deltagarnas räkning.
Det maximala antalet aktier som varje anställd kan köpa har
bestämts på basis av inlösenpris och det samlade sparandet
under 12-månadersperioden, ökat med 10 procent för att ta
hänsyn till valutakursförändringar. Om det sparade beloppet inklusive ränta på inlösendagen överstiger det maximala kontantbelopp som den anställde måste betala för att fullt ut utnyttja
sina aktieoptioner, kommer överskjutande belopp att återbetalas till den anställde. Om det sparade beloppet med ränta inte
räcker för att medge den anställde att utnyttja aktieoptionerna
full ut kan den anställde frivilligt välja att göra en extra inbetalning så att denne fullt ut kan nyttja sina aktieoptioner.
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Om anställningen hos ABB upphör återbetalas de ackumulerade besparingarna till den anställde per den dag då anställningen upphör och den anställdes rätt att utnyttja sina aktieoptioner förverkas. Medarbetare kan gå ur ESAP när som helst
under sparperioden och är då berättigade att få sitt ackumulerade sparande återbetalt.
Inlösenpriset på 19,36 CHF respektive 18,75 dollar per aktie
respektive ADS för programmet 2009 fastställdes med utgångspunkt från stängningskurser för ABB-aktien på SIX
Swiss Exchange (SWX Europe) och för ADS-beviset på New
York Stock Exchange på dagen för utställandet.
7.3 MIP (Management Incentive Plan)
ABB har ett program kallat MIP, enligt vilket nyckelpersoner
erbjuds aktieoptioner och syntetiska optioner (WAR) utan
kostnad.

9. Revisorer
9.1 Revisorer
Ernst & Young är ABB-koncernens enligt lag valda revisorer.
9.2 Koncernrevisorernas mandatperiod och uppdragsperiod
Ernst & Young tjänstgör som ABB-koncernens revisorer sedan 1994. Huvudansvarig revisor för mandatet är Nigel Jones,
som tillträdde detta uppdrag för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2008.
9.3 Revisionsarvoden och andra arvoden till koncernens
revisorer
Revisionsarvoden, som debiterats av Ernst & Young för lagstadgad revision uppgick under 2009 till cirka 27 miljoner
dollar. Revisionstjänster definieras som ordinarie revision som
utförs varje räkenskapsår för att revisorerna skall kunna uttala
sig om ABB:s koncernbokslut och lokala lagstadgade bokslut.

Aktieoptioner tilldelade enligt MIP-programmet möjliggör för
deltagarna att köpa ABB-aktier till förutbestämda priser. Deltagarna kan sälja optionerna i stället för att utnyttja rätten att
köpa aktier. Likvärdiga aktieoptioner är noterade av en fristående bank på SIX Swiss Exchange, vilket underlättar prissättning och överlåtelse av beviljade aktieoptioner enligt MIP. De
optioner som inte är generellt överlåtbara berättigar innehavaren att begära att en fristående bank köper sådana optioner
till marknadspriset för likvärdiga överlåtbara optioner noterade
av den fristående banken i samband med utfärdandet av
detta MIP-program. Om en deltagare väljer att sälja en aktieoption kan optionen komma att innehas av en tredje part,
och följaktligen blir ABB förpliktat att leverera aktier till denna
tredje part. Varje syntetisk option (WAR) ger deltagaren rätt
att erhålla kontant ersättning motsvarande den noterade
aktieoptionens marknadspris på dagen för inlösen av den
syntetiska optionen. Syntetiska optioner får inte överlåtas.

De omfattar också tjänster som kan tillhandahållas endast
av koncernrevisorn, till exempel hjälp med tillämpning av nya
redovisningsregler, granskning av kvartalsrapporter inför publicering samt granskning av så kallade ”comfort letters” till
garanter av emissioner.

Deltagare kan utnyttja rätten att köpa aktier eller sälja aktieoptionerna respektive inlösa de syntetiska optionerna efter
inlåsningsperioden, vilken är tre år från datum för utställandet.
Begränsningar i rätten att lösa in optionerna kan hävas under
vissa omständigheter, till exempel vid dödsfall eller invaliditet.
Samtliga aktieoptioner och syntetiska optioner förfaller sex år
från utställningsdatum.

9.4 Övervaknings- och styrinstrument visavi koncernrevisorer
FACC lämnar förslag till styrelsen beträffande utnämning
och avsättning av externa revisorer. FACC ansvarar också för
övervakning av de externa revisorerna för att säkerställa att
de har tillräckliga kvalifikationer, är oberoende och utför uppgiften tillfredsställande. Den sammanträder regelbundet med
de externa revisorerna för att informera sig om resultatet av
deras revisionsåtgärder. FACC rapporterar till styrelsen de
iakttagelser av betydelse som framkommit vid deras kontroll
av de externa revisorerna.

7.4 LTIP (Long-Term Incentive Plan)
ABB har ett LTIP-program för medlemmar i koncernledningen
och vissa andra chefer. Under 2009 innehöll LTIP villkorade
tilldelningar av ABB-aktier och en ömsesidig investeringskomponent. Planen beskrivs i ”Rapport om ersättningar”.
8. Skyldighet att göra ett offentligt uppköpserbjudande
ABB:s bolagsordning innehåller inte några bestämmelser som
höjer gränsen för (opting-up) eller eliminerar skyldigheten
(opting-out) att lämna ett offentligt uppköpserbjudande enligt
artikel 32 i Swiss Stock Exchange and Securities Trading Act.
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Därutöver debiterade Ernst & Young cirka 4 miljoner dollar för
tjänster utöver revisioner utförda under 2009. Dessa tjänster
omfattar huvudsakligen konsultationer i redovisningsfrågor
och revisioner i samband med avyttringar, revision av pensions- och förmånsprogram, råd beträffande redovisningsfrågor i allmänhet, tillämpning och efterlevnad av skatteregler
och andra skattetjänster. I enlighet med kraven under U.S.
Sarbanes-Oxley Act från 2002 och regler utgivna av SEC,
har ABB en process på global basis för granskning och godkännande i förväg av revisionsrelaterade och icke-revisionsrelaterade tjänster som skall utföras av Ernst & Young.

10. Informationspolicy
ABB är i egenskap av ett publikt, börsnoterat bolag förpliktat
att, rättidigt och konsekvent, lämna adekvat information till
aktieägare, potentiella investerare, finansanalytiker, kunder,
leverantörer, media och andra intressenter. Av ABB krävs att
betydelsefull information angående verksamheten tillkännages
på ett sätt som uppfyller de regler som gäller på de börser
där bolagets aktier är noterade och handlas.

ABB publicerar en årsredovisning som består av granskade
resultat- och balansräkningar ( financial statements ) samt
information om affärsverksamhetens resultat, strategier, ägarstyrning, personalfrågor, hållbarhet ( inklusive arbetsmiljö ) och
teknik. Utöver denna årsredovisning lämnar ABB även en årsredovisning på Form 20-F till SEC. ABB publicerar dessutom
sina resultat kvartalsvis i form av pressm eddelanden, 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
ABB:s webbplats är: www.abb.com
11. Ytterligare information om ägarstyrning
Förteckningen nedan innehåller referenser till ytterligare
information om ABB:s ägarstyrning, vilken finns tillgänglig
under rubriken Corporate governance på www.abb.com/
investorrelations.
– Bolagsordning
– Föreskrifter för styrelsens arbete och riktlinjer
för ägarstyrning
– Föreskrifter för kommittén för ägarstyrnings-,
nominerings- och ersättningsfrågor
– Föreskrifter för kommittén för finans-, revisionsoch efterlevnadsfrågor
– Related Third Party Transaction Policy
– ABB:s uppförandekod (ABB Code of Conduct)
– Tillägg till ABB:s uppförandekod för styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen
– Jämförelse mellan principerna för ABB:s
ägarstyrning och NYSE:s börsregler
– CV för styrelseledamöter
– CV för medlemmar i koncernledningen

ABB Årsredovisning 2009 | Ägarstyrning 47

Ersättningar
Innehåll

49 Ersättningsprinciper och ägarstyrning
49 Ersättningskomponenter till styrelsen
50 Ersättningar till styrelsen 2009
50 Ersättningskomponenter till medlemmar
i koncernledningen
52 Ersättningar till koncernledningen 2009
53 Övriga arvoden och ersättningar
53 Ersättning till tidigare medlemmar i
styrelsen respektive koncernledningen
53 Avgångsvederlag till chefer vid
change of control
54 Styrelsens och koncernledningens
innehav av ABB aktier

48 Ersättningar | ABB Årsredovisning 2009

ABB:s framgång är beroende av företagets förmåga att attrahera och behålla människor som kan driva en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet för ABB. Detta är en viktig grund
för företagets policy för ersättningar, vilken redovisas i det här
avsnittet av årsredovisningen tillsammans med information
om ersättningen till styrelseledamöter och medlemmar av
koncernledningen för 2009. Ersättningar till styrelseledamöter
och medlemmar av koncernledningen för 2008 återfinns i
Notes to the Financial Statements of ABB Ltd i Financial review i den engelska versionen av den här årsredovisningen.
1. Ersättningsprinciper och ägarstyrning
Styrelsen och dess kommitté för ägarstyrnings-, nomineringsoch ersättningsfrågor (GNCC) har direkt tillsyn över ersättningspolicyn vid ABB. GNCC har primärt ansvar för att utarbeta de allmänna ersättningsprinciperna och ersättningsformerna i ABB-koncernen, medan hela styrelsen fattar
slutgiltiga beslut.
1.1 Allmänna ersättningsprinciper
Styrelsen och GNCC är aktivt delaktiga i framtagningen av
ABB:s ersättningssystem för ledande befattningshavare.
Systemet har vidareutvecklats sedan 2004 för att spegla en
ersättningsfilosofi baserad på de tre principerna marknadskriterier, resultat och värde för aktieägare.
Marknadskriterier
Alla ledande befattningar inom ABB har bedömts utifrån en
enhetlig jämförelsemetod utvecklad av Hay Group, vars system för befattningsutvärdering används av mer än 10 000
företag runt om i världen. Metoden går längre än till titlar
och företagsstorlek för att utvärdera befattningar. Hänsyn
tas också till kompetens som krävs för jobbet, hur komplexa
problemlösningar som krävs samt ansvarsskyldigheten för
resultat och mandat att agera för att uppnå resultat.
Denna princip innebär en relevant, öppen och enhetlig grund
för att jämföra ersättningsnivåer vid ABB med liknande befattningar vid andra företag som använder samma kriterier.
Styrelsen använder data från den europeiska marknaden för
befattningar med placering i Schweiz och från den nordamerikanska marknaden för befattningar med placering i USA.
Ersättningen till medlemmarna i ABB:s koncernledning ligger
ungefär på eller strax över medianvärdena för marknaden i
respektive region, vilket speglar ABB:s framgång gentemot
sina konkurrenter under senare år.
Resultat
De olika komponenterna i ersättningen till ledande befattningshavare är utformade så att de inkluderar relevanta resultatbaserade kriterier för att belöna både individuella prestationer och uppnående av företagsmål på kort och lång sikt.

1.2 Hantering av ersättningar
På styrelsens uppdrag utvärderar GNCC regelbundet filosofin
och strukturen för ersättningar samt bedömer och attesterar
de specifika förslagen till ersättningar för ledande befattningshavare för att säkerställa att dessa stämmer överens med
koncernens ersättningsprinciper.
Styrelsen utvärderar koncernchefens prestation och ersättning årligen, medan koncernchefen utvärderar de övriga medlemmarna i koncernlednigen och ger rekommendationer till
GNCC med avseende på ersättningarna till dessa. Koncernchefen ger också rekommendationer med avseende på vilka
koncernomfattande resultatmål som ska bestämma kortsiktiga bonusersättningar till chefer i företaget.
GNCC granskar koncernchefens rekommendationer och kan
göra eller utkräva justeringar innan de föreläggs som förslag
till styrelsen, vilken är ansvarig för att fatta slutgiltiga beslut.
GNCC är också delaktig i att bestämma ersättning till styrelsens ledamöter genom att lägga fram rekommendationer
därom för hela styrelsen.
2. Ersättningskomponenter till styrelsen
Principerna för marknadskriterier och värde för aktieägare är
vägledande för ersättningspolicyn med avseende på styrelsens ledamöter.
För att attrahera styrelseledamöter med erforderlig erfarenhet
och kompetens fastställer ABB en nivå för ersättning till sina
styrelseledamöter som är jämförbar med ersättningar vid
liknande europeiska företag.
Ledamöter i styrelsen betalas ersättning för sitt uppdrag för
den 12-månadersperiod som inleds vid den årsstämma de
vals. Betalning till styrelseledamöter görs vid två tillfällen, en
efter de första sex månaderna av mandatet och en vid slutet.
Styrelseledamöter erhåller inga pensionsförmåner och kan
inte delta i något av ABB:s bonusprogram för medarbetare.
Styrelseledamöter kan välja att erhålla antingen 50 procent
eller 100 procent av sin ersättning i ABB-aktier. Antalet aktier
som tilldelas beräknas före varje halvårsvis betalning genom
att dividera ersättningssumman med den genomsnittliga
stängningskursen för ABB-aktien under en definierad
30-dagarsperiod.
ABB-aktierna deponeras på ett spärrat konto i tre år i syfte
att uppnå samstämmiga intressen för styrelseledamöter och
aktieägare. Styrelseledamöter som lämnar sitt uppdrag är
berättigade till sina aktier när de lämnar företaget om annat
ej har avtalats.

Värde för aktieägare
En annan viktig princip för ersättning till ledande befattningshavare vid ABB är att den ska uppmuntra till skapandet av
värde för företagets aktieägare och ge medarbetare möjlighet
att vara delaktiga i företagets framgång.
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3. Ersättningar till styrelsen 2009
Ersättningen till styrelseledamöterna är oförändrad för
perioden 2009/2010 från föregående 12-månadersperiod,
enligt tabellen nedan. Inga lån eller garantier har utfärdats
till styrelsens ledamöter under 2009.
Mandatperiod

Mandatperiod

Belopp i CHF

2009/2010

2008/2009

Ordförande

1 200 000

1 200 000

Ledamot och kommittéordförande

400 000

400 000

Ledamot

300 000

300 000

Ersättningen till varje styrelseledamot framgår av tabellen nedan.
Utbetalningar 2009
November

Maj

Mandatperiod 2009/2010

Mandatperiod 2008/2009

Ersättning i aktier –
Namn

Titel

Hubertus

Styrelseorförande

Total

Kontant

antal erhållna

Kontant

antal erhållna

ersättning

ersättning (1)

aktier (2)

ersättning (1)

aktier (2)

2009 (3)(4)

(CHF)
von Grünberg

Ersättning i aktier –

(CHF)

(CHF)

300 000

9 985

300 000

12 948

1 200 000

Roger Agnelli (5)

Styrelseledamot

75 000

2 475

75 000

3 218

300 000

Louis R. Hughes (6)

Styrelseledamot

75 000

2 475

75 000

3 218

300 000

Hans Ulrich Märki

Styrelseledamot och
ordf i kommittén för
ägarstyrnings-, och
ersättningsfrågor

–

9 064

–

11 770

400 000

Styrelseledamot

–

4 951

75 000

3 218

300 000

Michael Treschow

Styrelseledamot

75 000

2 505

75 000

3 245

300 000

Bernd W. Voss

Styrelseledamot och

100 000

3 336

100 000

4 323

400 000

Michel de Rosen (5)

ordf i kommittén för
finans-, revisions- och
efterlevnadsfrågor
Jacob Wallenberg

(6)

Styrelseledamot

Totalt

75 000

2 475

75 000

3 218

300 000

700 000

37 266

775 000

45 158

3 500 000

Representerar betalda bruttobelopp, före avdrag för sociala avgifter, källskatt, etc.
Antal aktier per styrelseledamot är beräknat baserat på nettobeloppet efter avdrag för sociala avgifter, källskatt mm.
Utöver ersättningar till styrelsen enligt ovan tabell betalade företaget 219 102 CHF under 2009 i sociala avgifter. För styrelsemandatperioden 2009/2010 valde alla ledamöter att erhålla
50 procent av sin bruttoersättning i ABB-aktier, utom Hans Ulrich Märki och Michel de Rosen som valde 100 procent.
(4)
För mandatperioden 2008-2009 valde alla ledamöter att erhålla 50 procent av sin bruttoersättning i ABB-aktier, utom Hans Ulrich Märki som valde 100 procent i aktier.
(5)
Ledamot i kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och ersättningsfrågor.
(6)
Ledamot i kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor.
(1)

(2)

(3)

4. Ersättningskomponenter till koncernledningen
Ersättningen till medlemmar i koncernledningen är utformad
för att stödja principerna marknadskriterier, resultat och värde
för aktieägare. Ersättningen består för närvarande av tre komponenter för att spegla dessa principer: en årlig grundlön med
sedvanliga förmåner, ett bonusprogram på kort sikt och ett
långsiktigt bonusprogram. Betalning av bonus på kort sikt
och lång sikt är resultatbaserade och avgörs av hur väl fördefinierade mål har uppnåtts.
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Huvudkomponenterna sammanfattas i följande tabell och förklaras nedan i detalj.
Grundlön

Kontant ersättning

Månadsvis
Konkurrenskraftig på arbetsmarknaden

Kortsiktig bonus

Kontant ersättning

Villkorad årlig utbetalning
Utbetalning beror på resultat föregående år i förhållande till fördefinierade mål

Långsiktig bonus (LTIP)

Aktier

Villkorad årlig tilldelning

Villkorad årlig ömsesidig investering

(30% kan betalas kontant för
inkomstskatteförpliktelser)

Utfall beror på resultat för ABB

Betalning kräver att aktier spärras

jämfört med konkurrenter över en

över en 3-årsperiod

3-årsperiod

4.1 Årlig grundlön och förmåner
Grundlönen för medlemmar i koncernledningen bestäms med
referens till motsvarande befattningar utanför ABB som har
utvärderats med Hay-metoden och utvärderas årligen utifrån
aktuella marknadsvillkor och ekonomiska villkor, samt utifrån
befattningshavarens prestation under föregående år.
Medlemmar i koncernledningen erhåller pensionsförmåner,
försäkrade i den schweiziska ABB Pension Fund och ABB
Supplementary Insurance Plan (föreskrifterna finns på www.
abbvorsorge.ch), med undantag för Veli-Matti Reinikkala, som
är försäkrad i en pensionsplan i USA.
Koncernledningens medlemmar erhåller sedvanliga tilläggsförmåner, till exempel företagsbil samt olycks-, liv-, arbetslöshets-, social- och sjukförsäkring. I några fall ges dessutom
bidrag till barns utbildning.
4.2 Kortsiktig bonus
Bonusersättning enligt de kortsiktiga bonusprogrammen är
villkorad med uppfyllandet av fördefinierade årliga mål som
är specifika, mätbara och utmanande. Den kortsiktiga bonus
som utbetalats under ett visst år till medlemmar i koncernledningen speglar därför företagets resultat i förhållande till
målen för föregående år.
Under 2009 var de koncernomfattande målen samstämmiga
med de finansiella mått som kommunicerats till aktieägare,
såsom orderingång, intäkter, resultat före räntenetto och
skatter, kassaflöde från rörelsen och kostnadsbesparingar.
Utbetalningen av kortsiktig bonus för fullt uppnådda mål uppgår
till 150 procent av grundlönen för koncernchefen och 100 procent av grundlönen för övriga medlemmar i koncernledningen.
Om målen ej uppnås fullt ut sänks utbetalningen och om resultatet ligger under en viss nivå betalas ingen bonus alls. Styrelsen kan godkänna en högre bonus om målen överträffas.

4.3 Långsiktig bonus
ABB:s långsiktiga bonusprogram, Long-Term Incentive Plan
(LTIP) är utformat för att ersätta medlemmar i koncernledningen och vissa andra ledande befattningshavare för värdetillväxt i företaget utöver vad en jämförelsegrupp av företag
inom liknande verksamheter har uppnått. Jämförelsegruppen
fastställs av GNCC efter rekommendationer från en oberoende tredje part (en global investmentbank) och utvärderas
årligen. Jämförelsegruppen består för närvarande av Alfa
Laval, Alstom, Aspen, Atlas Copco, Cooper, Emerson, GE,
Honeywell, Invensys, Legrand, MAN, Rockwell, Sandvik,
Schneider, SKF, Siemens, Smiths Group, Yaskawa och Yokogawa.
Prestation mäts i termer av total avkastning för aktieägare
(TSR), mätt som den procentuella förändringen av värdet av
aktierna plus utdelningar gjorda i utvärderingsperioden.
Emedan grundlön och kortsiktig bonus betalas som kontant
ersättning betalas den långsiktiga bonusen normalt i form av
ABB-aktier. Under varje treårsplan är varje deltagare i LTIPprogrammet villkorligt tilldelad ett antal aktier som, vid ingången av planen, är lika med en viss procentsats av hans
eller hennes grundlön. Under 2009 var procentsatserna 200
procent för koncernchef, 150 procent för CFO och chef för
Global Markets samt 125 procent för övriga medlemmar i
koncernledningen.
De tilldelade aktierna utfaller till deltagarna efter tre år om
ABB:s totala avkastning för aktieägarna uppfyller vissa kriterier. Exempelvis utfaller ingen tilldelning om ABB:s resultat är
svagare än för hälften av jämförelsegruppen. Utfallet blir 33
procent om ABB:s resultat i utvärderingsperioden är positivt
och samtidigt lika som medianen för jämförelsegruppen. Det
stiger till 100 procent om ABB överträffar tre fjärdedelar av
jämförelsegruppens resultat.

ABB Årsredovisning 2009 | Ersättningar 51

Om ABB:s resultat är negativt men bättre än hälften av jämförelsegruppens resultat blir det tilldelade antalet aktier enligt
LTIP-planen som utfaller reducerat.
För 2009 års plan gäller dessutom att bonus inte utfaller om
ABB är olönsamt under kalenderåret som föregår slutet av
den treåriga LTIP-planen. Det lönsamhetsmått som används
för detta syfte är operativ nettovinst, vilket är ABB:s nettovinst
justerad för sådana finansiella poster som styrelsen bedömer
vara exceptionella (såsom avyttringar, förvärv etc.).
Bedömningen av ABB:s resultat i förhållande till jämförelsegruppen för varje treårsperiod görs av en oberoende tredje
part.
LTIP-planen innehåller också en investeringskomponent för
att uppmuntra ledande befattningshavare att bygga upp sitt
personliga innehav av ABB-aktier och på så sätt skapa ett
personligt intresse som samstämmer med företagets intresse.
Vid ingången av varje treårsperiod kan varje deltagare i planen deponera aktier från sitt personliga innehav motsvarande
värdet av 33 procent av den kortsiktiga bonusbetalningen
varje år. Om aktierna behålls under hela treårsperioden får
deltagaren lika många aktier till av ABB.
Bonusersättning enligt LTIP utfaller i aktier men deltagarna
kan välja att få utbetalat 30 procent kontant, i huvudsak för
att hjälpa dem att uppfylla sina inkomstskatteförpliktelser.
4.4 Avgångsvederlag
Anställningskontrakt för koncernledningsmedlemmar innehåller uppsägningstider på upp till 12 månader, under vilken tid
de har rätt till löpande löneutbetalningar och bonusbelopp.
Dessutom gäller att om bolaget säger upp en koncernledningsmedlems anställning och denne inom uppsägningstiden
inte finner en ny anställning som ger minst 70 procent av
sådan medlems årliga ersättning, kommer bolaget att fortsätta att utbetala ersättning till denna medlem i upp till 12
ytterligare månader.
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5. Ersättningar till koncernledningen 2009
ABB redovisar ersättningskomponenter för vare medlem i
koncernledningen, vilket är utöver kraven enligt Swiss Code
of Obligations.
Före 2009 värderade ABB LTIP-planen i sin redovisning utifrån antagandet att 100 procent av de tilldelade aktierna
skulle utfalla och använde därvid aktiekursen på dagen för
tilldelningen för att beräkna det totala tilldelade värdet. Eftersom 100 procent av aktierna endast utfaller om ABB överträffar tre fjärdedelar av jämförelsegruppen och eftersom aktiekursen kan stiga eller falla speglar inte detta värde det värde
som faller ut till LTIP-deltagarna vid slutet av perioden.
Exempelvis utföll inga av de tilldelade resultatbaserade
aktierna under LTIP-planen för 2006 vid planens slut i mars
2009.
Från och med lanseringen av LTIP-planen för 2009 beslutade
styrelsen att anamma den vedertagna Monte Carlo modellen
för att värdera aktietilldelning under planer av sådan här natur.
Denna metod är en simuleringsteknik godkänd av US GAAP
(redovisningsstandarden som ABB tillämpar), och genom att
bedöma sannolikheten av olika nivåer av utfall ger den en mer
realistisk uppskattning av aktiernas värde i LTIP-planen. Det
är dock så att utfallet kommer fortsätta att variera från tidigare redovisade värden, men styrelsen förväntar sig att de ska
vara mer i linje med verkligt utfall i samband med att medelvärdet i årsredovisningen spänner över flera år.
Tabellen till höger ger en översikt över den totala ersättningen
till medlemmarna i koncernledningen under 2009, bestående
av kontant ersättning och ett uppskattat värde av aktier som
villkorligt tilldelats under den treåriga LTIP-plan som löper
fram till 2012. Kontant ersättning inkluderar lön, kortsiktig
bonus för 2008, pensionsförmåner såväl som andra förmåner
av främst karaktären social- och sjukförsäkringar. Ersättningen visas i bruttobelopp (före avdrag för arbetsgivaravgifter
och pensioner).

Uppskattat värde
av aktietilldelning
Namn

Total ersättning

Grundlön

Kortsiktig bonus (1)

Pensionsförmåner

Andra förmåner (2)

2009 (3)

2009

(CHF)

(CHF)

(CHF)

(CHF)

(CHF)

(CHF)

Joe Hogan (4)

1 900 004

905 350

265 924

273 112

2 642 394

5 986 784

Michel Demaré

1 200 006

1 461 206

252 901

267 141

1 516 616

4 697 870

770 005

725 956

267 786

396 000

784 133

2 943 880

Gary Steel
Ulrich Spiesshofer

730 004

692 843

214 134

373 189

745 622

2 755 792

Diane de Saint Victor

730 004

697 771

251 297

344 501

748 014

2 771 587

Bernhard Jucker

919 999

797 640

261 653

471 235

903 084

3 353 611

Peter Leupp

770 005

597 135

272 136

377 905

721 692

2 738 873

Tom Sjökvist(5)

770 005

696 080

282 498

518 149

769 656

3 036 388

Veli-Matti R einikkala (6)

648 995

627 902

219 994

444 715

739 043

2 680 649

Anders Jonsson

619 998

394 320

259 415

301 956

539 167

2 114 856

9 059 025

7 596 203

2 547 738

3 767 903

10 109 421

33 080 290

–

–

–

5 814

–

5 814

–

–

–

5 814

–

5 814

9 059 025

7 596 203

2 547 738

3 773 717

10 109 421

33 086 104

Total summa, nuvarande
koncernledningsmedlemmar
Fred Kindle (7)
Total summa, tidigare
koncernledningsmedlemmar
Totalt

Tabellen visar kortsiktiga bonusbelopp för 2008, utbetalat under 2009. Den kortsiktiga bonusen är kopplat till gruppens resultat och andra definierade mål. Vid full måluppfyllelse av
de definierade målen kan koncernchef maximalt erhålla 150% av sin grundlön och för alla andra i ledningen är den maximala bonusen 100% av grundlönen. Styrelsen har möjligheten
att godkänna en högre utbetalning än 100% om alla målen överträffas. Den förväntade kortsiktiga bonusutbetalningen för 2009 uppgår till 12 010 793 CHF. Den kortsiktiga bonusen
utbetalas i mars, efter publiceringen av bokslutet.
(2)
Andra förmåner innehåller utbetalningar relaterade till social- och sjukförsäkringar, barns utbildning, transport, skatterådgivning och engångsposter, såsom en engångsutbetalning
som bestämdes i april 2008 och utbetalades under 2009.
(3)
Uppskattat värde på de aktier som kan tilldelas beroende på resultat och andra parametrar (t ex. aktiekursens utveckling) och kan därför variera i värde och antal som utfaller på
tilldelningsdagen, 15 mars 2012. Ovanstående värden har räknats fram genom användandet av marknadsvärdet av ABB-aktien vid programmets start och i enlighet med Monte carlo
modellens resultatkomponent.
(4)
Joe Hogans kortsiktiga bonusbelopp är omräknat efter hans tjänstetid under 2008, september till december 2008
(5)
Tom Sjökvist erhöll en tilläggsersättning på 93 024 CHF i kontanta medel som ersättning för förlorade pensionsförmåner när han fortsätter att arbeta efter 60 års ålder, denna är inkluderad i andra förmåner.
(6)
Veli-Matti Reinikkala erhöll 50 % av sin grundlön i USD och 50 % i EURO till en fast växlingskurs. Dollarkursen har omräknats till CHF till en växlingskurs av 1,03 CHF per USD. Värdet av
andra förmåner inkluderar en utbetalning om 124 603 CHF som kompensation för felaktig växlingskurs på lönedelen i EURO under 15 månader.
(7)
I februari 2008 lämnade Fred Kindle företaget. Betalning av förmånsbil garanterades till och med 28 februari 2009.
(1)

Detaljer om den aktiebaserade ersättningen till medlemmar
i koncernledningen under 2009 ges i tabellen för deras aktieinnehav på sidan 54. Inga lån eller garantier utfärdades till
koncernledningsmedlemmar 2009.
Medlemmar i koncernledningen är berättigade att delta i
bonusprogrammet för medarbetare, ESAP, ett aktieoptionsprogram med utgivning varje år, som erbjuds medarbetare
runt om i världen. Utöver ovanstående bonusprogram deltog
åtta medlemmar i koncernledningen, samt en maka som är
medarbetare vid ABB, i den sjätte utgivna ESAP-planen.
ESAP finns beskrivet i ägarstyrningsdelen.
Medlemmar i koncernledningen får inte delta i aktieoptionsprogrammet för nyckelpersoner MIP, som finns beskrivet
under Ägarstyrning. De optioner, optionsrätter och syntetiska
optioner som innehas av medlemmar i koncernledningen
(och som redovisas i tabellen på sidan 55) tilldelades dem
som del av ersättning vid tidigare befattningar vid ABB eller,
som i fallet Anders Jonssons maka, i sin roll som medarbetare
vid ABB.
(1)

6. Övriga arvoden och ersättningar
Under 2009 betalade inte ABB några arvoden eller ersättningar till styrelseledamöter eller medlemmar i koncernledningen för tjänster till ABB andra än de som redovisats ovan.
Inte heller har ABB under 2009 betalat andra arvoden eller
ersättningar, annat än på normala marknadsvillkor, till närstående (1) till en styrelseledamot eller medlem i koncernledningen
för tjänster till ABB.
7. Ersättning till tidigare medlemmar i styrelsen
respektive koncernledningen
Med undantag av vad som redovisas ovan gjorde inte ABB
några utbetalningar till någon tidigare medlem i styrelsen eller
koncernledningen 2009.
8. Avgångsvederlag till chefer vid ”change of control”
I enlighet med ABB:s ersättningsfilosofi har ingen av ABB:s
styrelseledamöter, medlemmar i koncernledningen eller högre
chefer ”gyllene fallskärmar” eller andra särskilda förmåner i
händelse av ”change of control”.

Som närstående personer menas (1) en enskild maka/make, (2) ett enskilt barn under 18 år, (3) någon annan person som ingår hushållet under minst 12 månader, (4) någon juridisk
enhet som är under kontroll av någon i punkt 1 till 3 ovan, och (5) någon juridisk eller egen person som är förtroendeman eller agerar som en persons förtroendeman, eller en förtroendeman till någon individ nämnd i punkterna 1 till 4.
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Utöver av vad som beskrivs i detta avsnitt ägde ingen styrelseledamot eller styrelseledamot närstående person ABB-aktier
eller ABB-optioner den 31 december 2009.

9. Styrelsens och koncernledningens innehav av ABB-aktier
9.1 Styrelsens innehav av ABB-aktier och optioner
Följande tabell visar innehavet av varje styrelseledamots
ABB-aktier:

Styrelsens innehav
Dec. 31, 2008 (1)

Dec. 31, 2009 (1)

Hubertus von Grünberg
Roger Agnelli

52 970

30 037

144 657

138 964

Louis R. Hughes

69 926

64 233

Hans Ulrich Märki

351 288

330 454

Michel de Rosen

104 317

96 148

Michael Treschow

81 271

75 521

151 497

143 838

Bernd W. Voss
Jacob Wallenberg (2)
Totalt

158 867

153 174

1 114 793

1 032 369

9.2 Koncernledningens innehav av ABB-aktier och
optioner
Per den 31 december 2009 ägde medlemmar av koncernledningen följande antal aktier (eller ADS som motsvarar sådana
aktier), villkorade tilldelningar av ABB-aktier under LTIP, syntetiska optioner eller optionsrätter (inlösta eller oinlösta enligt
notering) under MIP eller oinvesterade aktier med avseende
på kortsiktig bonus och/eller pensionsavtal. Från 2009 kan
ledande befattningshavare vid tidpunkt då aktietilldelning utfaller – utom de som rör MIP – välja att få utbetalat 30 procent
kontant för att kunna uppfylla sina inkomstskatteförpliktelser.

Inkluderar per den 31 december, totalt 961 983 aktier för 2009 och 879 559 aktier för
2008, utgörande ersättning till nuvarande och tidigare år, 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.
(1)

(år för

(år för

(år för

(år för

(år för

(år för

(år för

(år för

inlösen

inlösen

inlösen

inlösen

inlösen

inlösen

inlösen

inlösen

Aktier som erhållits i samband
med anställning (3) (4)

(år för
inlösen

Aktier i stället för pensionslösning (4)

Aktier som bonusersättning 2008 (4)

Innehav av antal optioner/syntetiska optioer enligt MIP (2) 2008

Innehav av antal optioner/syntetiska optioer enligt MIP (2) 2007

Antal matchande aktier att erhålla
enligt ömsesidig investeringsdel i
LTIP 2009 (4)

Antal tilldelade, villkorade aktier
enligt LTIP 2009 (4)

Antal matchande aktier att erhålla
enligt ömsesidig investeringsdel i
LTIP 2008 (4)

Antal tilldelade, villkorade aktier
enligt LTIP 2008 (4)

Antal matchande aktier att erhålla
enligt ömsesidig investeringsdel i
LTIP 2007(4)

Antal tilldelade, villkorade aktier
enligt LTIP 2007(4)

Totalt aktieinnehav, antal (1) (4)

Namn

Oinlösta per 31 december 2009

(år för

(år för in-

inlösen lösen 2011

2010)

2010)

2011)

2011)

2012)

2012)

2010)

2011)

2010)

2010)

och 2013)

71 923

–

–

145 039

26 923

268 362

45 000

–

–

–

–

379 364

D emaré (5)

239 968

41 746

11 843

71 880

10 490

127 119

34 054

–

–

44 643

80 840

–

Gary Steel

111 390

35 105

10 243

29 390

8 634

67 974

16 919

–

–

29 570

55 703

–

96 657

32 733

9 650

27 863

8 309

64 443

16 147

–

–

28 034

–

–

91 739

33 207

8 219

27 863

8 178

64 443

16 262

–

–

28 034

–

–

Joe Hogan
Michel

Ulrich
S piesshofer
Diane de
Saint V ictor
Bernhard
Jucker

40 620

39 374

11 295

35 115

9 739

81 215

18 590

–

–

35 331

–

–

Peter Leupp

49 377

33 207

8 219

29 390

8 597

67 974

13 917

–

–

29 570

–

–

Tom Sjökvist (6)

67 897

34 156

10 789

29 390

8 842

67 974

16 223

–

–

14 785

–

–

46 618

33 022

9 414

23 902

6 866

63 320

16 174

–

–

26 792

–

–

Veli-Matti
R einikkala
Anders
J onsson (7)
Totalt

78 408

26 092

5 007

23 665

6 214

54 732

9 190

96 300

138 000

23 810

–

–

894 597

308 642

84 679

443 497

102 792

927 556

202 476

96 300

138 000

260 569

136 543

379 364

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.
(2)
Optioner/optionsrätter får säljas eller utnyttjas/konverteras till aktier enligt teckningskvoten 5 optioner/optionsrätter för 1 aktie.
(3)
189 682 aktier erhålls både under 2011 och 2013.
(4)
Deltagarna kan välja att få 30% av de tilldelade aktierna utbetalat kontant.
(5)
Totalt aktieinnehav inkluderar 4 500 aktier som ägs tillsammans med maka.
(6)
Totalt aktieinnehav inkluderar 7 560 aktier som ägs av maka eller barn.
(7)
Totalt aktieinnehav inkluderar 54 195 aktier som ägs av eller tillsammans med maka. De syntetiska optionerna som utfaller 2010 och 2011 erhölls av Anders Jonssons maka i samband
med hennes anställning vid ABB.
(1)
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Dessutom innehade följande medlemmar i koncernledningen
per den 31 december 2009 syntetiska optioner som, när de
inlöses, berättigar innehavaren till kontant utbetalning av
marknadsvärdet av motsvarande noterade optioner vid tiden
för inlösen.
Antal fullt intjänade/

Innehav av

inlösta syntetiska

oinlösta syntetiska

optioner enligt MIP

optioner enligt MIP
2009

Bernhard Jucker

185 000

–

Peter Leupp

375 000

–

Tom Sjökvist

375 000

–

Veli-Matti Reinikkala

575 000

–

Anders Jonsson (1)
Totalt
(1)

375 000

138 000

1 885 000

138 000

Anders Jonssons maka erhöll, i samband med hennes anställning vid ABB,
138 000 syntetiska optioner som utfaller under 2012.

Utöver vad som beskrivs i detta avsnitt innehade, per 31
december 2009, ingen medlem i koncernledningen eller närstående person till medlem i koncernledningen några ABBaktier eller ABB-optioner. För jämförande information om
aktie- och optionsinnehav för medlemmar i koncernledningen
under 2008, se Notes to the Financial Statements of ABB Ltd
i Financial review i den engelska versionen av den här årsredovisningen.
9.3 Totalt innehav av ABB-aktier och optioner
Per den 31 december 2009 ägde styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen mindre än 1 procent av bolagets
totala antal utestående aktier.
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Finansiell sammanfattning
Resultaträkning

31 december (miljoner dollar förutom aktiedata)

2009

2008

2007

26 820

29 705

24 816

4 975

5 207

4 367

Summa intäkter

31 795

34 912

29 183

Kostnader produkter

-19 057

-20 506

-17 292

-3 413

-3 466

-2 923

-22 470

-23 972

-20 215

Försäljning av produkter
Försäljning av tjänster

Kostnader tjänster
Summa rörelsekostnader
Bruttovinst
Försäljnings- och administrationsomkostnader
Övriga intäkter (kostnader), netto
Resultat före räntenetto och skatter
Ränteintäkter och utdelningar
Räntekostnader och andra finansiella kostnader

9 325

10 940

8 968

-5 528

-5 822

-4 975

329

-566

30

4 126

4 552

4 023

121

315

273

-127

-349

-383
3 913

Vinst från kvarvarande verksamheter före skatter, minoritetsintressen och ackumulerad effekt
av ändrade redovisningsprinciper
Skatter
Vinst från kvarvarande verksamheter före ackumulerad effekt av ändrade redovisnin
Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter, netto efter skatt
Vinst före upparbetade redovisningsförändringar, netto efter skatt
Vinst före upparbetade redovisningsförändringar, netto efter skatt
Nettovinst
Nettovinst tillhörande minoritetsintressen
Nettovinst tillhörande ABB

4 120

4 518

-1 001

-1 119

-595

3 119

3 399

3 318

17

-21

586

3 136

3 378

3 904

–

–

-49

3 136

3 378

3 855

-235

-260

-244

2 901

3 118

3 611

2 884

3 142

3 083

17

-24

577

Belopp tillhörande ABB:s aktieägare
Vinst från verksamheten före upparbetad redovisningseffekt, netto efter skatt
Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter, netto efter skatt
Upparbetade redovisningsförändringar, netto efter skatt
Nettovinst

–

–

-49

2 901

3 118

3 611

Grundläggande vinst (förlust) per aktie tillhörande ABB:s aktieägare
Vinst från verksamheten före upparbetad redovisningseffekt, netto efter skatt

1,26

1,37

1,37

Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter, netto efter skatt

0,01

-0,01

0,25

–

–

-0,02

1,27

1,36

1,60

Upparbetade redovisningsförändringar, netto efter skatt
Nettovinst
Utspädd vinst (förlust) per aktie tillhörande ABB:s aktieägare
Vinst från verksamheten före upparbetad redovisningseffekt, netto efter skatt

1,26

1,37

1,34

Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter, netto efter skatt

0,01

-0,01

0,25

–

–

-0,02

1,27

1,36

1,57

Upparbetade redovisningsförändringar, netto efter skatt
Nettovinst
Medelvärdet av antal aktier (miljoner aktier) som använts i beräkningar
Grundläggande vinst (förlust) per aktie tillhörande ABB:s aktieägare

2 284

2 287

2 258

Utspädd vinst (förlust) per aktie tillhörande ABB:s aktieägare

2 288

2 296

2 308

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

31 december (MUSD förutom aktiedata)

2009

2008

Likvida medel

7 119

6 399

Kortfristiga placeringar

2 433

1 354

Fordringar, netto

9 451

9 245

Varulager, netto

4 550

5 306

Förutbetalda kostnader

236

237

Uppskjuten skatt

900

920

Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
Finansiella fordringar

540

776

25 229

24 237

452

445

Materiella anläggningstillgångar, netto

4 072

3 562

Goodwill

3 026

2 817

Övriga immateriella tillgångar, netto

443

411

Förutbetalda pensioner och övriga ersättningar till anställda

112

73

Investeringar i bolag redovisade enl. kapitalandelsmetoden

49

68

1 052

1 120

293

278

Summa tillgångar

34 728

33 011

Leverantörsskulder

3 853

4 451

Förskottsfakturering

1 623

1 224

Övriga kortfristiga skulder

1 326

1 292

Uppskjuten skatt
Övriga anläggningstillgångar

Kortfristig upplåning och kortfristig andel av långfristig upplåning
Förskott från kunder
Uppskjuten skatt
Garantireserveringar

161

354

1 806

2 014

327

428

1 280

1 105

Avsättningar och övriga skulder

2 603

3 467

Upplupna kostnader

1 600

1 569

14 579

15 904

Långfristig upplåning

2 172

2 009

Pensioner och andra ersättningar till anställda

1 179

1 071

Summa kortfristiga skulder

Uppskjuten skatt
Övriga skulder
Summa skulder

328

355

1 997

1 902

20 255

21 241

Ansvar och förbindelser
Eget kapital:
3 943

4 841

	Balanserade vinstmedel

Aktiekapital och övriga bundna fonder (2 329 324 797 och 2 322 792 835 i aktier den 31 december, 2009 resp 2008)

12 828

9 927

	Accumulated other comprehensive loss

-2 084

-2 710

-897

-900

13 790

11 158

	Treasury stock, anskaffningsvärde (39 901 593 and 40 108 014 aktier den 31 december, 2009 resp 2008)
Totalt aktiekapital, ABB
Minoritetsintressen

683

612

Summa eget kapital

14 473

11 770

Summa skulder och eget kapital

34 728

33 011

Se vidare i noter i kapitlet ”Financial review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning.
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Kassaflödesanalys
31 december (miljoner dollar)

2009

2008

2007

3 136

3 378

3 855

Avskrivningar och amortering

655

661

602

Pensioner och andra ersättningar efter anställnings slut

-28

43

-61

Uppskjuten skatt

-56

-199

-351

Nettovinst från försäljning materiella anläggningstillgångar

-15

-49

-46

2

-15

-55

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

Vinst från bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Förlust (vinst) från försäljning av avvecklade verksamheter
Övrigt

–

–

-541

-6

233

280

Förändring rörelsekapital:
		Kundfordringar

256

-1 266

-1 323

1 130

-800

-551

		Leverantörsskulder

-718

522

530

		 Förskottsfakturering

295

539

374

		Reserveringar, netto

-241

677

-362

		Förskottsbetalningar från kunder

-316

130

411

-67

104

292

4 027

3 958

3 054

		 Varulager

		 Övriga tillgångar och skulder, netto
Summa kassaflöde från rörelsen
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring finansiella fordringar
Förvärv kortfristiga fordringar (ej trading)
Förvärv av marknadsnoterade värdepapper (med dag för inlösen)

-7

7

56

-243

-1 081

-6 428

-918

–

–

-3 824

-2 512

-3 679

Investeringar materiella anläggningstillgångar

-967

-1 171

-756

Förvärv verksamheter (netto efter förvärvade likvida medel)

-209

-653

-54

79

110

6 492

Förvärv kortsiktiga investeringar

Försäljning kortfristiga placeringar (ej trading)
Försäljning av marknadsnoterade värdepapper (till försäljning)

855

–

–

Försäljing av marknadsnoterade värdepapper (med dag för inlösen)

730

–

–
868

försäljning av kortsiktiga investeringar

2 253

5 305

Försäljning materiella anläggningstillgångar

36

94

75

Avyttring verksamheter och bolag redovisade enl kapitalandelsmetoden (netto efter avyttrade likvida medel)

16

46

1 142

Övrigt
Summa kassaflöde från (använt i) investeringsverksamheten

-21

-31

-7

-2 220

114

-2 291

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring lån med löptid högst 90 dagar

-59

-10

-19

Ökad upplåning

586

458

210

Återbetalning lån

-705

-786

-247

Utfärdade aktier

89

49

241

–

-621

-199

-1 027

-1 060

-449

-193

-152

-117

8

3

-45

-1 301

-2 119

-625

214

-230

275

–

26

39

720

1 749

452

Förvärv av Treasury shares
Betalning av utdelningar i form av en minskning av det nominella värdet
Betalning av utdelningar till minoritetsaktieägare
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
Likvida medel vid periodens början

6 399

4 650

4 198

Likvida medel vid periodens slut

7 119

6 399

4 650

Kompletterande kassaflödesinformation
Betalda räntor
Betalda skatter
Balansvärde av skuld och upplupen ränta konverterat till aktiekapital

156

244

246

1 090

1 065

780

–

–

843

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

Aktiekapital
Per den 31 december, 2009, 2008 och 2007 (miljoner USD)
Ingående balans 1 januari 2007

och övriga

Balanserade

budna fonder

vinstmedel

4 514

3 647

Comprehensive income:
Nettovinst

3 611

Justering valutakursdifferenser
Justering av valutakursdifferenser hänf till avyttringar
Förändringar av marknadsvärde av available-for-sale securities (netto efter skatt 0 USD)
Oavräknad vinst relaterad till pensioner (netto efter skatt -5 USD)
Oavräknad vinst relaterad till pensioner i avyttrade verksamheter (netto efter skatt 0 USD)
Förändringar i derivat som utgör säkring av betalningsflöden (netto efter skatt 4 USD)
Total comprehensive income
Förändringar i minoritetsintresen
Betald utdelning till minoritetsaktieägare
Betald utdelning

-449

Redovisningseffekt för obligationslån

146

Konvertering obligationer

830

Transaktioner egna aktier

-1

Aktiebaserade program

45

Utfärdande av aktier
Teckningsrätter
Utgående balans 31 december 2007

241
5
5 780

6 809

Förändringar i minoritetsintresen:
Nettovinst

3 118

Justering valutakursdifferenser
Justering av valutakursdifferenser hänf till avyttringar
Förändringar av marknadsvärde av available-for-sale securities ( netto efter skatt -26 USD)
Oavräknad vinst (förlust) relaterad till pensioner (netto efter skatt 212 USD)
Förändringar i derivat som utgör säkring av betalningsflöden (netto efter skatt 53 USD)
Total comprehensive income
Förändringar i minoritetsintresen
Betald utdelning till minoritetsaktieägare
Betald utdelning i form av nominell värdeminskning

-1 060

Återköpta aktier enligt aktieåterköpsprogram
Transaktioner Treasury shares
Aktiebaserade betalningssystem

-21
63

Utfärdande av aktier

49

Teckningsrätter

30

Utgående balans 31 december 2008

4 841

9 927

Comprehensive income:
Nettovinst

2 901

Justering valutakursdifferenser
Förändringar av marknadsvärde av available-for-sale securities (netto efter skatt 26 USD)
Oavräknad förlust relaterad till pensioner (netto efter skatt 3 USD)
Förändringar i derivat som utgör säkring av betalningsflöden (netto efter skatt -54 USD)
Total comprehensive income
Förändringar i minoritetsintresen

-49

Betald utdelning till minoritetsaktieägare
Betald utdelning i form av nominell värdeminskning

-1 024

Transaktioner Treasury shares

-3

Aktiebaserade betalningssystem

66

Utfärdande av aktier

90

Teckningsrätter
Utgående balans 31 december 2009
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22
3 943

12 828

Accumulated other comprehensive loss

Justering

Orealiserad

Justering

Orealiserad

Total

vinst (förlust)

pensioner

vinst (förlust)

accumulated

valutakurs- available-for-sale

Treasury

Totalt eget

Minoritets-

Totalt eget

differenser

securities

förmånsplaner

och andra

flödesderivat

på kassa- other comprehensive loss

stock

kapital ABB

intressen

kapital

-1 462

-2

-629

74

-2 019

-104

6 038

451

6 489

3 611

244

3 855

505

505

505

34

539

51

51

51

9

9

59

59

9
59
84
-19

51
1

84

84

84

-19

-19

-19

4 300

279

-198

-18

-120

-120
-449

146

146

830

830

-199

-199

45

45

241

241

5
7

-486

55

-1 330

-302

4 579

-18
-449

-906

10
59

5

10 957

592

11 549

3 118

260

3 378

-754

-754

-754

-41

-795

6

6

6

76

76

-1

75

-492

-492

1

-491

-216

-216
219

1 957

76
-492
-216

1 738

-1 654

83

-978

-161

598
-63
-90
181

-2 710

6

-216
-45

-45

-154

-154

-1 060

-1 060

-619

-619

-619

21

–

–

63

63

-900

49

49

30

30

11 158

612

11 770

2 901

235

3 136

598

598

12

610

-63

-63

-90

-90

181

181

-63
-2

3 527

245

-49

20

-29

-194

-194

-1 024
3

20

-1 068

20

-2 084

-897

3 772

-1 024

–

–

66

66

90

90

22
-1 056

-92
181

13 790

22
683

14 473
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Aktieinformation

Kursutveckling för ABB Ltd-aktien under 2009
Under 2009 ökade ABB Ltd:s aktiekurs på SIX Swiss Exchange med 28 procent, medan Swiss Performance Index ökade 23 procent. Aktiekursen på NASDAQ
OMX Stockholm ökade med 19 procent jämfört med OMX 30 Index, som ökade med 44 procent. Aktiekursen för ABB Ltd-aktien på New York Stock Exchange
(NYSE) ökade med 27 procent, medan Dow Jones Industrial Index ökade med 19 procent.
Källor: SIX Swiss Exchange, NASDAQ OMX Stockholm, New York Stock Exchange

Aktiekurser (tabellen innehåller stängningskurser)

NASDAQ OMX

New York

SIX Swiss Exchange

Stockholm

Stock Exchange

(CHF)

(SEK)

(USD)

Högsta

22,20

151,50

21,90

Lägsta

13,16

98,50

10,97

31 december

19,94

138

19,10

10 660 000

3 180 000

4 030 000

Daglig handelsvolym, i medeltal

Börsvärde
Per den 31 december 2009 uppgick ABB Ltd:s börsvärde, baserat på antalet utestående aktier (totalt antal utestående aktier: 2 289 423 204), till ca 43,7miljarder USD (45,7 miljarder CHF, 315,9 miljarder SEK).
Ägarstruktur
Per den 31 december 2009 var det totala antalet direktregistrerade aktieägare i ABB Ltd ca 184 000. Ytterligare cirka 310 000 aktieägare ägde sina aktier indirekt genom förvaltare. Totalt hade ABB cirka 494 000 aktieägare.
Större aktieägare
Per den 31 december 2009 ägde Investor AB, Stockholm, Sverige, 166 330 142 aktier, vilket motsvarar 7,1 procent av totalt kapital och antal röster. Såvitt ABB
känner till, äger ingen annan aktieägare 3 procent, eller mer, av de totala rösterna.
Förslag beträffande utdelning
ABB:s styrelse har föreslagit en utdelning för 2009 om 0,51 CHF per aktie i form av en minskning av aktiens nominella värde. Omvandlat till dollar, enligt växlingskursen per den 31 december 2009, motsvarar utdelningen ca 39 procent av ABB:s nettovinst 2009. Förslaget skall godkännas av aktieägarna vid ABB:s
årsstämma, som är planerad till 26 april 2010 i Zürich, Schweiz. Om förslaget godkänns kommer aktien att handlas utan rätt till utdelning i slutet av juli 2010, för
aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm.
Nyckeltal

2008

2007

Utdelning per aktie (CHF)

2009

0,51(1)

0,48

0,48

Nominellt värde per aktie (CHF)

1,54

2,02

2,50

1

1

1

Vinst per aktie (USD) (2)

1,27

1,36

1,63

Eget kapital per aktie (USD) (3)

6,02

4,89

4,77

Kassaflöde från rörelsen per aktie (USD) (2)

1,76

1,72

1,35

Röster per aktie

39%

33%

26%

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

2 284

2 287

2 258

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

2 288

2 296

2 308

Utdelning i procent av nettovinst (%) (4)

Styrelsens förslag, föremål för aktieägarnas godkännande på årsstämman I Zürich, Schweiz, 26 april 2010 genom en minskning av aktiens nominella värde från 1,54 till 1,03 CHF.
(2)
Beräkning baserad på antal utestående aktier, vägt genomsnitt vid full konvertering.
(3)
Beräkning baserad på antal utestående aktier den 31 december.
(3)
Utdelning per aktie (omvandlat till USD med växlingskurs per den 31 dec.) delat med vinst per aktie.
(1)
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ABB Ltd:s årsstämma
ABB Ltd:s årsstämma 2009 hålls måndagen 26 april 2010 kl 10:00 i Messe Zürich, Zürich-Oerlikon, Schweiz. Årsstämman hålls på tyska och simultantolkas till
engelska och franska. Aktieägare som är införda i aktieregistret, med rätt att rösta per den 16 april 2010, är berättigade att delta i stämman i Zürich, Schweiz,
och i informationsmötet i Västerås, Sverige.
Informationsmöte för aktieägare i Sverige hålls i Västerås 27 april 2010 kl 13:00.
Viktiga datum för ABB Ltd:s aktieägare

Resultatet för första kvartalet 2010

22 april

ABB Ltd:s årsstämma i Zürich

26 april

ABB Ltd:s informationsmöte i Västerås		

27 april

Resultatet för andra kvartalet 2010

22 juli

Resultatet för tredje kvartalet 2010

28 oktober

Handel med ABB Ltd-aktien
ABB Ltd är noterat på SIX Swiss Exchange (handlas på SWX Europe), NASDAQ OMX Stockholm och New York Stock Exchange.
Den globala ISIN-koden för ABB aktien är: CH 001 222 171 6.
Tickersymboler för ABB Ltd		
SIX Swiss Exchange (SWX Europe)
ABBN
NASDAQ OMX Stockholm
ABB
New York Stock Exchange (NYSE)
ABB

Tickersymboler för ABB Ltd på Bloomberg
SIX Swiss Exchange (SWX Europe)
ABBN VX
NASDAQ OMX Stockholm
ABB SS
New York Stock Exchange (NYSE)
ABB US

Credit rating för ABB Ltd per den 24 februari 2010
Standard & Poor’s		
Moody’s
Long-term corporate credit rating:
A–
Long-term senior unsecured rating:
Long-term senior unsecured debt:
A–
Short-term debt rating:
Short-term corporate credit rating:
A–2
Outlook: Stable
Outlook: Stable

Tickersymboler för ABB Ltd på Reuters		
SIX Swiss Exchange (SWX Europe)
ABBN.VX
NASDAQ OMX Stockholm
ABB.ST
New York Stock Exchange (NYSE)
ABB.N

A3
Prime-2

Kreditvärdigheten kan när som helst revideras. ABB har inga överenskommelser med andra organisationer avseende kreditbetyg.
Definition av netto likvida medel, fritt kassaflöde och avkastning på sysselsatt kapital
Netto likvida medel beräknas som summan av likvida medel och kortfristiga placeringar minus summan av långfristig upplåning och kortfristig upplåning
(inklusive kortfristig del av långfristig upplåning).
Fritt kassaflöde beräknas som summan av 1) netto likvida medel från rörelsen; 2) förändringar finansiella fordringar; 3) investeringar i anläggningstillgångar;
och 4) ersättningar från försäljning av anläggningstillgångar.
Avkastning på sysselsatt kapital, som en procentandel av sysselsatt kapital, beräknas som EBIT multiplicerat med (1 – skattesatsen). Sysselsatt kapital
beräknas som summan av 1) anläggningstillgångar, netto; 2) goodwill; 3) övriga immateriella tillgångar, netto; 4) investeringar i bolag redovisade enligt
kapitalandelsmetoden; 5) fordringar, netto; 6) varulager, netto; och 7) förutbetalda kostnader; minus summan av 1) leverantörsskulder; 2) förskottsfakturering;
3) övriga skulder; 4) förskott från kunder; och 5) upplupna kostnader.
Information om ABB:s obligationer
Utestående offentliga obligationer per den 1 mars 2010.

Nominellt belopp

Kupongränta

Förfalloår

Bloombergkod

Reuterskod

ABB International Finance Ltd

EUR 650 million

6.5%

2011

ABB 6.5 11/30/11

CH018119617=

ABB International Finance Ltd

EUR 700 million

4.625%

2013

ABB 4.625 06/06/13

CH025291581=
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Utveckling för ABB Ltd-aktien

Zurich
CHF

Kursutveckling för ABB Ltd-aktien, Zürich

36

Swiss Performance Index normerat, Zürich
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Stockholm
SEK

Kursutveckling för ABB Ltd-aktien

210

OMX 30 Index normerat
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New York
USD

Kursutveckling för ABB Ltd-aktien

36

Dow Jones-index normerat
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Källa: Bloomberg
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7/09
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För beställning av ytterligare exemplar av denna eller andra
översikter, se kontaktuppgifterna på baksidan. Den kan även
hämtas från www.abb.se
Delar av ABB:s engelska årsredovisning har översatts till tyska
och svenska. Om tolkningsfrågor uppstår gäller den engelska
versionen av samtliga översikter.

Klausul beträffande framåtsyftande information
ABB-koncernens årsredovisning 2009 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.

www.abb.se

Rapporten är tryckt på papper tillverkat av ECF
(elementary chlorine-free) pappersmassa från
pappersbruk certifierade enligt ISO 14001.
Uppskattningsvis 50 procent av det trä som
används kommer från skogar certifierade enligt
Forest Stewardship Council (FSC) och Programme
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).
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