
Inbjudan till årsstämma i ABB Ltd i Zürich
och informationsmöte i Västerås:
Fredag 29 april kl 10:00 i Zürich,
Måndag 2 maj kl 12:00 i Västerås



Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of ABB Ltd on April 29, 2011 
at 10:00 a.m. in Zurich, Switzerland, and/or Information meeting in Västerås, Sweden, 
on May 2, 2011 at 12:00 a.m.
This invitation, in Swedish, has been distributed to all registered shareholders at Euro-
clear Sweden (former VPC). For an English version, visit our website: www.abb.com/
investorrelations or phone: +46 8 5180 1555
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Årsstämman för ABB Ltd hålls fredagen 29 april 2011, kl 10:00 (dörrarna öppnas
kl 9:00) i Messe Zurich hall, Wallisellenstr. 49, i Zurich-Oerlikon, Schweiz.

Aktieägare i Sverige är välkomna till årsstämman i Zürich, liksom till ett informations-
möte som hålls i Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås, måndagen 2 maj  
kl 12:00. Vi bjuder på kaffe och smörgås före mötet. Se program på sidan 10 i denna 
inbjudan. 

Dagordning

Styrelsen för ABB Ltd förelägger följande dagordning och förslag till årsstämman
för diskussion och beslut:

1. Rapportering för räkenskapsåret 2010
–  Årsredovisning samt koncernbokslut
–  Årsbokslut
–  Revisionsberättelse

2.1 Godkännande av årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2010
Styrelsen föreslår att årsredovisning, koncernbokslutet och årsbokslutet för 2010
godkänns.

2.2 Rådgivande omröstning avseende ersättningar 2010 till styrelse och ledning
Styrelsen föreslår att ersättningsnivåerna till styrelse och koncernledning (på sid 26-35 
i ABB-koncernens årsredovisning) godkänns (icke bindande, rådgivande röstning).

Förklaring: I årsredovisningen framgår de principer som ligger till grund för ersättning till koncernledning och styrelse,
vidare framgår de belopp som har betalats under 2010.

3. Ansvarsfrihet för styrelse och ledning
Styrelsen föreslår att styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2010.

Inbjudan
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4. Fördelning av disponibla vinstmedel och omvandling av kapitaltillskottsreserv
Nettovinst 2010 CHF 1 264 077 513

Balanserade vinstmedel från föregående år CHF 3 893 861 784

Totalt för årsstämman disponibla vinstmedel CHF 5 157 939 297

Styrelsen föreslår
a) att disponibla vinstmedel fördelas enligt följande:

Kapitalreserv CHF 1 000 000 000

Kapitaltillskottsreserv CHF 1 954 428 182

Överföres i ny räkning CHF  2 203 511 115

Totalt för årsstämman disponibla vinstmedel CHF  5 157 939 297

b) att omvandla medel under kapitaltillskottreserv till andra reserver och fördela dem 
enligt följande:
Omvandling av kapitaltillskottreserv till andra reserver till ett belopp av 0,60 CHF per 
aktie och distribuera en utdelning för räkenskapsåret 2010 på 0,60 CHF per aktie, 
baserat på maximalt 2 308 782 064 utdelningsbara aktier*.

* Den för utdelning tillgängliga summan inom kapitaltillskottreserven kommer att 
bestämmas utifrån antalet aktier med rätt till utdelning och kommer att justeras därefter. 
Den totala summan som kommer att utbetalas får inte överstiga 1 385 269 238,40 CHF.
I beslutet om utbetalning av utdelning ska årsstämman ta hänsyn till att ABB Ltd endast 
kommer att betala utdelning för aktier som inte ingår i den så kallade DAF-planen enligt 
Artikel 8 i bolagsordningen och för aktier som inte innehas av ABB Ltd och dess 
dotterbolag.
Aktieägare som har skatterättslig hemvist i Sverige och som deltar i den etablerade 
DAF-planen kommer att motta ett belopp i svenska kronor från ABB Norden Holding AB 
som motsvarar den fastställda utdelningen för en registrerad aktie i ABB Ltd. Detta 
belopp är föremål för beskattning enligt svensk lagstiftning.
Sista handelsdag för rätt till utdelning föreslås vara 2 maj 2011. Utbetalning i Schweiz 
väntas ske 6 maj 2011 och den 10 maj i Sverige.

Förklaring: Styrelsen föreslår att fördela disponibla vinstmedel på kapitalreserv och kapitaltillskottsreserv. Resterande vinst-
medel för 2010 föreslås överföras i ny räkning.
Istället för en utdelning från disponibla vinstmedel föreslår styrelsen att utdelningen sker från kapitaltillskottsreserven med ett 
belopp av 0,60 CHF per aktie. Till följd av en skattereform i schweizisk skattelagstiftning, som trädde i kraft 1 januari 2011, 
blir utbetalning av utdelning från kapitaltillskottsreserv inte föremål för schweizisk källskatt. 
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5. Utökning av villkorat aktiekapital i samband med medarbetaraktieprogram
Styrelsen föreslår att skapa ytterligare villkorat aktiekapital om högst 73 276 578,27 
CHF avsett för utgivning av högst 71 142 309 ytterligare aktier i ABB Ltd till ett nominellt 
värde av 1,03 CHF per aktie i samband med aktierelaterade medarbetarprogram, 
genom att ändra lydelsen i paragraf 4 i Artikel 4bis i bolagsordningen enligt följande.

Artikel 4bis – Villkorat aktiekapital
4 Aktiekapitalet kan utökas med ett belopp av högst 103 000 000 CHF genom utfärdandet 
av högst 100 000 000 fullt betalda namnaktier till ett nominellt värde av 1,03 CHF per 
aktie att tilldelas medarbetare i bolaget och bolag tillhörande koncernen. Därvid skall 
aktieägare inte äga företrädesrätt till aktierna eller teckningsrätterna. Aktierna eller teck-
ningsrätterna skall tilldelas medarbetare i enlighet med den eller de regler som styrelsen 
fastställer, varvid hänsyn skall tas till prestation, funktion, ansvarsnivå och lönsamhets-
kriterier. Aktier eller teckningsrätter kan tilldelas medarbetare till ett pris som understiger 
börskursen. 

Förklaring: I enlighet med nuvarande Artikel 4bis, paragraf 4 i bolagsordningen, kan styrelsen öka aktiekapitalet med högst  
29 723 421,73 CHF. Det föreslagna utökade villkorade aktiekapitalet är avsett för att återuppbygga ABB:s finansiella flexibilitet 
efter att villkorat kapital har använts i samband med medarbetarprogrammet ESAP och Management Incentive Plans sedan 
2005. 
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6. Förnyelse av godkänt aktiekapital
Styrelsen föreslår att ABB:s godkända aktiekapital förnyas med ett belopp av högst  
206 000 000 CHF för att möjliggöra utgivning av upp till 200 000 000 aktier i ABB Ltd till 
ett nominellt värde av 1,03 CHF per aktie senast 29 april 2013, genom att ersätta 
nuvarande Artikel 4ter i bolagsordningen med följande lydelse:

Artikel 4ter – Godkänt aktiekapital
1. Styrelsen skall vara bemyndigad att utöka aktiekapitalet med ett belopp av högst  

206 000 000 CHF genom utfärdandet av högst 200 000 000 fullt betalda namnaktier 
till ett nominellt värde av 1,03 CHF per aktie senast den 29 april 2013. Ökningar med 
delbelopp är tillåtna.

2. Teckning och köp av de nya aktierna, såväl som varje överlåtelse av aktierna därefter, 
skall vara föremål för begränsningarna enligt Artikel 5 i bolagsordningen.

3. Styrelsen skall fastställa datumet för utfärdandet av nya aktier, teckningskurs för 
dessa, betalningssätt, villkoren för utnyttjande av företrädesrätt samt första dag för 
rätt till utdelning. I detta avseende får styrelsen utfärda nya aktier genom en emission 
garanterad av ett bankinstitut, ett syndikat eller annan tredje part med ett efterföl-
jande erbjudande av dessa aktier till aktieägarna. Styrelsen får låta outnyttjade före-
trädesrätter förfalla eller får placera dessa rätter och/eller aktier, för vilka företrädes-
rätter har utfärdats men inte utnyttjats, till marknadsvillkor eller använda dem för 
andra ändamål i bolagets intresse.

4. Styrelsen har vidare rätt att begränsa eller förbigå aktieägarnas företrädesrätt och 
erbjuda sådan rätt till tredje part om aktierna skall användas:
a) för förvärv av ett företag, delar av ett företag, eller andelar, eller för nya investe-

ringar, eller, i fall av aktieplacering, för finansiering eller refinansiering av sådana 
transaktioner, eller

b) i syfte att vidga aktieägarkretsen i samband med notering av aktier på en inhemsk 
eller utländsk fondbörs.

Förklaring: Det föreslagna förnyandet av godkänt aktiekapital är avsett att ersätta det nuvarande godkända aktiekapitalet 
som kommer att förfalla 5 maj 2011.
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7. Omval och val till styrelsen

7.1. Omval till styrelsen
Mandatperioden för alla ledamöter i styrelsen går ut vid årsstämman 29 april 2011.

Bernd W. Voss har beslutat att avböja omval.

Övriga ledamöter är tillgängliga för omval. I enlighet härmed föreslår styrelsen
omval av:
–  Roger Agnelli, brasiliansk medborgare
–  Louis R. Hughes, amerikansk medborgare
–  Hans Ulrich Märki, schweizisk medborgare
–  Michel de Rosen, fransk medborgare
–  Michael Treschow, svensk medborgare
–  Jacob Wallenberg, svensk medborgare
–  Hubertus von Grünberg, tysk medborgare

till styrelsen för ytterligare en mandatperiod av ett år, fram till årsstämman 2012.

Omvalet till styrelsen ska ske på individuell basis.

7.2 Nyval till styrelsen
Styrelsen föreslår val av Ying Yeh, kinesisk medborgare, till styrelsen för en mandatperiod 
av ett år, fram till och med årsstämman 2012. Ying Yeh är Vice President och styrelse-
medlem i Nalco Company´s Greater China Region samt rådgivande styrelsemedlem i 
AB Volvo och i Intercontinental Hotels Group, England, 

Efter årsstämman avser styrelsen att omvälja Hubertus von Grünberg som ordförande.

8. Omval av revisorer
Styrelsen föreslår att Ernst & Young AG omväljes som revisorer för räkenskapsåret 
2011.
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Handlingar och anmälan

Handlingar
Årsredovisningen blir tillgänglig för granskning av aktieägarna från och med 4 april
2011 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid ABB:s
kontor på Kopparbergsvägen 2, Västerås. Inbjudan med dagordning
och styrelsens förslag sänds per post direkt till de aktieägare som är införda i aktiere-
gistret, med rätt att rösta. Årsredovisningen sänds till de aktieägare som så begär.
Årsredovisningen är också tillgänglig på Internet på ABB:s webbplats www.abb.se.

Anmälan och inträdeskort
Aktieägare införda i aktieregistret med rätt att rösta den 19 april 2011 har rätt att delta
i årsstämman i Zürich respektive informationsmötet i Västerås. Inträdeskort till årsstäm-
man respektive informationsmötet erhålls genom att anmäla sig via aktieägarportalen
på www.abb.se/aktie eller genom att insända den svarsblankett som bifogas denna
inbjudan. Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB tillhanda senast
den 21 april 2011. Svar som inkommer senare än detta datum kommer inte att 
beaktas.

Fullmakter
Aktieägare som ej personligen kan delta i stämman kan låta sig företrädas av:

a) annan röstberättigad aktieägare; eller

b) vårt företag: 
om annan instruktion ej föreligger kommer aktieägarens röst att avges till förmån för 
styrelsens förslag. ABB Ltd som koncern företräder endast aktieägare som lämnar 
fullmakt till förmån för styrelsens förslag. Fullmakter med motstridiga instruktioner 
vidarebefordras till det oberoende ombudet; eller

c) det oberoende ombudet: 
aktieägare kan bemyndiga Dr. Hans Zehnder, advokat och notarie, Bahnhofplatz 1, 
CH 5401 Baden, Schweiz, att vara företrädare (befullmäktigat ombud) i enlighet med 
artikel 689c i Swiss Code of Obligations. Dr. Zehnder röstar enligt instruktioner.  
Om inga instruktioner har lämnats avges aktieägarens röst till förmån för styrelsens-
förslag; eller

d) depåbanken.
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Depåbanker
Depåbanker som företräder aktieägare vid stämman ombeds att i god tid informera
bolaget om antalet aktier de företräder, dock senast 27 april 2011, kl 14.00.

Översättning
Årsstämman hålls i huvudsak på tyska. Den simultantolkas till engelska och franska.

Webbsändning
Årsstämman sänds på internet på www.abb.com.

Beslut som tas av årsstämman kommer att finnas tillgängliga för granskning från den
16 maj 2011 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz. De kommer också
att finnas tillgängliga via internet på www.abb.com.

Zürich 1 april 2011

Er tillgivne 
För styrelsen i
ABB Ltd
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Informationsmöte

Informationsmöte i Västerås måndagen 2 maj 2011 kl 12:00
Aktieägare i Sverige är, förutom att delta i årsstämman i Zürich, välkomna till ett
informationsmöte i Västerås måndagen 2 maj kl 12:00 (dörrarna öppnas kl 11.00). 
Representanter för ABB:s koncernledning deltar. Anmälan till informationsmötet görs 
på samma blankett som anmälan att delta i och rösta på årsstämman i Zürich.

Preliminärt program för informationsmötet i Västerås 
Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås
kl 11.00  Dörrarna öppnas
   Kaffe och smörgås serveras
kl 12:00   Mötet börjar

Välkomna och mötets öppnande
Johan Söderström, vd ABB Sverige

ABB-koncernens resultat 2010 – Utsikter för 2011
Joe Hogan, koncernchef

ABB Sverige – Verksamheten 2010 – Utsikter för 2011
Erbjudande för en hållbar energimarknad
Johan Söderström, vd ABB Sverige

Energieffektivitet inom industrin
Erik Oja, divisionschef Process Automation Sverige

Samarbetet ABB och World Childhood Foundation
Maja Svenonius, Informationsansvarig World Childhood Foundation, Sverige

Frågor och svar
Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till koncernchefen.
Suzanne Lagerholm, Informationsdirektör ABB Sverige, är moderator.

Joe Hogans anförande hålls på engelska och simultantolkas till svenska.
Frågor kan ställas på svenska. Svar som ges på engelska simultantolkas till svenska.
Mötet beräknas vara avslutat 13:45.

Vi hälsar våra aktieägare hjärtligt välkomna!



Hur tar man sig till informationsmötet?
Aros Congress Center ligger centralt i Västerås, intill parkeringshuset Punkt, och på 
promenadavstånd från Centralstationen.

Transport med bil
Vi föreslår att deltagare som anländer med bil använder parkeringshuset Punkt
eller parkeringshuset Östermalm.

Transport med tåg
Tåg mellan Stockholm och Västerås går ungefär en gång i timmen. 



Kontakta oss

ABB Ltd 
Investor Relations
Tel: 08-5180 1555
 
www.abb.com 
www.abb.se
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