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Om ABB

ABB är ett av världens ledande kraft-
och automationsföretag.

Vi tillhandahåller lösningar för säker, en-
ergieffektiv generering, överföring och
distribution av elektricitet, samt lösningar
som ökar produktiviteten i industrianlägg-
ningar, fastigheter och hos kraftbolag.

Vår portfölj omfattar allt från strömbryt-
are till robotar och från stora elektriska
transformatorer till system som styr hela
kraftnät och fabriker.

Vi hjälper våra kunder att möta utman-
ingar med minsta möjliga miljöpåverkan.
Därför står ABB för ”Power and produc-
tivity for a better world”.
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Allt eftersom den globala återhämtningen gradvis fortsätter står det klart hur väl ABB har tagit
sig igenom den extrema turbulensen under de senaste åren. Verksamheten har varit mycket
stabil under hela denna period. Intäkterna för 2010 var bara 5,7 procent lägre än för rekordåret
2008, medan orderstock och kassaflöde från rörelsen nådde rekordnivåer 2010. Vår operativa
EBIT-marginal steg till 13,1 procent förra året, vilket återigen är gott och väl inom vårt
målspann.

Våra största konkurrenter hade ett brantare fall i sina intäkter och sin vinst, och vi har
starkare balansräkning och kassaflöde än andra ledande företag i vår bransch. Vi har kommit
starkare ur krisen, vilket är en prestation som alla ABB-medarbetare ska ha ett stort tack för.
De har visat ett mycket stort engagemang såväl som handlingskraft och kreativitet.

En del av förklaringen till vår styrka och stabilitet finns i vår portfölj, som av sin natur
spänner över ett antal produkter och tjänster, vilka efterfrågas i olika stadier under en
konjunkturcykel. Större projekt som tenderar att ligga sent i konjunkturcykeln hjälpte ABB att
generera ett starkt resultat 2008 och 2009, medan produkter som efterfrågas i tidigt i en
konjunkturuppgång bidrog till ett bra resultat 2010.

Vårt starka resultat är också en följd av det framgångsrika sätt på vilket vi har lyckats minska
våra kostnader och samtidigt drivit ny tillväxt. Vårt tvååriga program för att minska kostnaderna
genom stärkt närvaro på tillväxtmarknader, förbättrad produktivitet samt effektivare inköp och
administration har genererat de 3 miljarder dollar i besparingar vi hade siktat på.

Detta är dessutom långt mer än rena besparingsåtgärder. Det framgångsrika programmet
har vuxit fram ur vårt mål att maximera kvalitet, effektivitet och säkerhet på varje nivå i
verksamheten. Genom att jämföra våra processer med de bästa branschstandarderna och
satsa på att matcha eller överträffa dessa har vi förbättrat styrningen, öppenheten och
effektiviteten, samtidigt som vi har sänkt kostnaderna. Resultatet av dessa besparingar, som vi

Brev från ordföranden och koncernchefen

Bästa aktieägare,

”Besparingen på 3 miljarder USD under de senaste två åren
har gjort oss mer konkurrenskraftiga”

Video: Joe Hogan kommenterar
resultatet 2010.
För att se videoklippet, installera en
läsare för QR-kod i din mobil, scanna
av koden och se videon.



har uppnått på två års tid, är att vi har en starkare och mer konkurrenskraftig position, med en
av branschens lägsta kostnadsbaser i procent av intäkterna. Tack vare kostnadsminskning-
arna har vi dessutom kunnat behålla viktiga jobb och kompetens som ABB kommer att behöva
för att nå sin fulla tillväxtpotential.

Och potentialen är mycket stor. Förändringar i dagens värld lyfter tydligt fram våra styrkor
inom kraft- och automationsteknik. Elektriciteten får en allt större roll när städer växer,
samhällen tar till sig förnybara energislag och tillvaron blir allt mer automatiserad och
digitaliserad. Vårt starka kostnadsfokus har ökat vår flexibilitet att kunna investera i tillväxt-
satsningar och ta tillvara de affärsmöjligheter som dessa utvecklingstrender erbjuder. De
förvärv vi har gjort är helt klart de mest synliga satsningarna.

Vi köpte Ventyx, vars programvarulösningar för energiföretag och industrier på ett bra sätt
kompletterar våra erbjudanden inom styrning av kraftnät. Dagens elnät genomgår en omfattande
och långtgående evolution i fråga om automatisering och inbyggd intelligens, som kommer att
göra dem effektivare, pålitligare och flexiblare, och Ventyx i synnerhet stärker vår förmåga att
bidra till utvecklingen av dessa smarta elnät.

Vi räknar också med att utvecklingen mot effektivare energianvändning ska ta fart i och
med att ökad energieffektivitet har den överlägset största potentialen att minska tillväxttakten i
energianvändning och utsläpp såväl som att öka produktiviteten för industrin. Motorer är ett
område som erbjuder en enorm potential för energibesparingar eftersom dessa står för två
tredjedelar av all energianvändning i industrin. Vårt förvärv av Baldor, Nordamerikas största
elmotortillverkare, ökar våra möjligheter att dra fördel av efterfrågan på högeffektiva motorer i
det som fortfarande är världens största ekonomi.

Baldor utökar dessutom vårt sortiment av produkter och lösningar som hjälper kunder att
minska sin miljöpåverkan, vilket representerar en större del av intäkterna för ABB än för de
flesta andra företag i vår bransch.

Vårt andra stora förvärv förra året var det utökade innehavet med 23 procent i vårt indiska
dotterbolag, vilket ger oss större möjlighet att ta del av framgångarna på denna viktiga
tillväxtmarknad.

Våra tillväxtsatsningar under 2010 omfattade också ett antal investeringar i unga företag
med lovande teknik. Dessa investeringar har gjorts genom vår nyligen bildade investmentenhet
ABB Technology Ventures. Vi gick bland annat in på marknaden för infrastruktur för elfordon i
USA genom att investera i ECOtality och köpte andelar i företag inom förnybar energi i
vind- respektive vågkraftssektorn. Dessa investeringar säkerställer att ABB är väl positionerat
när dessa marknader tar fart.

ABB har en mycket stark historia av innovation. Vi har inte bara varit banbrytande inom
utvecklingsområden som likströmsöverföring, ställverk, elmotorer och industrirobotar. Vi ligger
fortfarande i framkant av teknikutvecklingen och är marknadsledande på dessa områden. De
bästa investeringarna i vår framtida tillväxt har helt klart varit, och kommer att vara, forskning
och utveckling, och under 2010 ökade vi återigen våra investeringar i dessa aktiviteter. Våra
forsknings- och utvecklingsprojekt resulterade i ett antal betydande framgångar förra året,
inklusive laddstationer för elbilar, nya turboladdarlösningar för gasmotorer – som ytterligare
ökar bränsleeffektiviteten och minskar utsläppen – och idrifttagandet av världens första så

”Baldor positionerar oss för att dra nytta av ett allt större fokus på energieffektivitet”

”Framsteg inom forskning och utveckling 2010 är bland annat laddstationer för elfor-
don, nya turboladdarlösningar och den första så kallade “superhighway” för likström”
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kallade ”superhighway” för likströmsöverföring. Dessa är exempel på framsteg som gör det
möjligt att förverkliga visionen om hållbara transporter, förnybar energi och effektiva
industriprocesser.

Våra framgångar i hanteringen av lågkonjunkturen samt det starka kassaflöde som detta
resulterade i har lett fram till att vi föreslår en ökad utdelning med 18 procent. Detta är ett
uttryck för vår tilltro till företaget och dess framtidsutsikter och speglar vårt åtagande att
säkerställa att aktieägarna får del av våra framgångar.

2011 väntas bli som 2010 på många sätt. Mogna marknader kommer sannolikt att
fortsätta växa sakta till följd av att regeringar drar åt budgetar för att minska sina underskott,
medan tillväxtmarknaderna kommer att fortsätta vara motorn i världsekonomin. På ABB:s
marknader räknar vi med att den starka efterfrågan på automationsteknik under 2010 kommer
att bestå under 2011. Stora investeringar, som normalt sker när konjunkturen har tagit fart,
väntas fortsätta att öka successivt under året. Sammantaget betyder det att vi kommer att
fortsätta att vara vaksamma på kostnader och samtidigt investera i tillväxt.

Tillväxtmarknaderna utgör en av de stora potentialerna för ABB:s tillväxt. Dessa står redan
för runt hälften av våra intäkter – vilket är en högre andel än för någon av våra konkurrenter –
och denna starka närvaro ger oss bästa tänkbara bas från vilken vi kan konkurrera med lokala
aktörer och delta i tillväxten i dessa ekonomier. Vårt mål är att lokalt på dessa marknader
utveckla, konstruera och tillverka fler av produkterna och systemen för de lokala kunderna; vi
kallar denna strategi för ”in country, for country”.

Mogna marknader är fortfarande viktiga för ABB. Även om den ekonomiska tillväxttakten
är mer måttlig är tillväxten i absoluta tal betydande i dessa redan stora ekonomier. Dessutom
växer flera av de branscher som ABB betjänar på dessa marknader snabbare än ekonomierna
totalt sett. Drivkraften att bekämpa utsläpp skapar efterfrågan på förnybara energislag och
energieffektiv teknik, såväl som hållbara transporter såsom järnväg och elfordon. Dessutom
består boomen inom gruvindustri, olje- och gas- samt kemisektorn till följd av den globala
efterfrågan.

Vi ser därför goda tillväxtmöjligheter också på mogna marknader och avser fortsätta vår
framgångsrika strategi med satsningar inom forskning och utveckling, kapitalinvesteringar och
förvärv för att ta tillvara dessa. När det gäller förvärv fortsätter vi att se oss om efter välskötta,
små till medelstora företag på kraft- och automationsområdet som kan tillföra teknik vi inte
redan har eller som hjälper oss att stärka vår närvaro på marknader där vi är underrepresente-
rade. Vi ser tillväxtmöjligheter på tillväxtmarknader såväl som på mogna marknader runt om i
världen och vi kommer att fortsätta investera offensivt i båda.

ABB:s slogan – “Power and productivity for a better world” – speglar hur ABB bidrar till
den ekonomiska framgången för våra kunder och till samhällsutvecklingen samt minskning
och minimering av miljöpåverkan. I en värld där tillgången på energi, material och arbetskraft
till överkomlig kostnad inte längre är en självklarhet finner vi att vår vision är stark. Människor
tilltalas av vår ambition att spara energi och förbättra livskvalitet med hjälp av ABB-teknik.
Teknisk innovation ger de bästa möjligheterna att lösa dagens och morgondagens utmaningar
inom energiområdet och det är mycket uppmuntrade att se hur ABB attraherar kompetenta
och hängivna människor till alla delar av vår verksamhet.

På samma sätt som vi värdesätter hängivna medarbetare vill vi också att våra kunder ska

”Vår framgång gör att vi föreslår en ökning av utdelningen med 18 procent”
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vara engagerade i det vi gör för dem. Under 2010 har vi undersökt hur vi bättre kan mäta och
följa upp kundnöjdhet på ett sätt som är tydligt för kunderna och enkelt för våra chefer att
tolka, följa och agera utifrån. Resultatet är ett enkelt mått som ingår som en av ABB:s
nyckelindikatorer och som vi kommer att följa upp under 2011. Det nya måttet är en del av
ABB:s övergripande åtagande att bygga en kvalitetskultur och skapa ständiga förbättringar
som driver tillväxt genom nöjda kunder.

Framgångsrika företag är de som bäst klarar att hantera alla inneboende motsättningar i
affärerna, såsom att kontrollera kostnader och samtidigt maximera tillväxt, att vara mycket
konkurrenskraftig och samtidigt upprätthålla hundraprocentig integritet och att utnyttja den
globala värdekedjan maximalt och samtidigt ge den bästa lokala servicen till kunderna. Vi tror
att en kultur av ständiga förbättringar är nödvändig för att lyckas i en sådan dynamisk miljö. Vi
tror också att ett ledarskap som är rikt på erfarenhet och kulturell mångfald är grundläggande
för ett företags framgångar och att just detta är ett av de viktigaste kännetecknen för ABB:s
högsta chefsnivåer. Detta starka team har en mycket god förståelse för den otroligt stora
förändring som världen har upplevt under de senaste två åren.

Den skeptisism som fanns före lågkonjunkturen 2008 vad gäller tillväxt och utveckling på
tillväxtmarknaderna har försvunnit i ljuset av den otroligt starka tillväxten i Kina, Indien och
Brasilien. Samtidigt tycks de mogna marknaderna vara på väg att återhämta sig, med
bibehållet fokus på ett grönare och effektivare energisystem.

Genom vår närvaro i 100 länder ser vi att regeringar och näringsliv överallt i världen är
beredda att investera i nya anläggningar och ny infrastruktur. När vi blickar framåt ser vi en
värld av förändringar och möjligheter. Med framgångsrik navigering har vi kommit starkare ur
lågkonjunkturen och är väl positionerade för att ta tillvara dessa stora globala möjligheter.

Hubertus von Grünberg
ordförande, ABB Ltd

Joe Hogan
koncernchef, ABB Ltd
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”Ett nytt mått på kundnöjdhet är en av de
nyckelindikatorer vi kommer att följa under 2011”
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Totalt ABB-koncernen (miljoner dollar om inte annat anges)

2010 2009

Orderingång 32 681 30 969

Intäkter 31 589 31 795

Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) 3 818 4 126

 i % av intäkter 12,1% 13,0%

Nettovinst 2 561 2 901

Grundläggande vinst per aktie (dollar) 1,12 1,27

Utdelning per aktie (CHF), (förslag) 0,60 0,51

Kassaflöde från rörelsen 4 197 4 027

Fritt kassaflöde 1) 3 397 3 089

 i % av nettovinst 133% 106%

Avkastning på sysselsatt kapital 1) 21% 27%

Antal anställda 116 500 116 000

Se sid 46 för definition av netto likvida medel, operativ EBIT-marginal, fritt kassaflöde och avkastning på sysselsatt kapital.1)

Viktiga händelser 

Ökad orderingång 2010, vilket gav en 
rekordstor orderstock vid årets slut. 
 
 
 
 

Bibehållen lönsamhet inom satta mål 
(operativ EBIT-marginal 13,1 procent,  
väl inom målspannet 11-16 procent). 
 
 
 

Rekordhögt fritt kassaflöde visar på 
kvaliteten i resultatet, och förslag till  
höjd utdelning med 18 procent.

Kostnadsbesparingar på över 3 miljarder 
dollar uppnådda under två år genom 
ökad närvaro på tillväxtmarknader, 
högre produktivitet samt effektivise r-
ingar inom inköp och administration. 
 

Ungefär 6,5 miljarder dollar investerade  
i viktiga tillväxtområden, inklusive förvär-
vet av Ventyx, det ökade innehavet i 
ABB Indien samt köpet av Baldor (slut-
fört i januari 2011).
 

Fortsatt ökade satsningar på forskning 
och utveckling. Under de senaste fyra 
åren har FoU-investeringarna ökat med 
sammanlagt 24 procent.

12,1
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Översikt koncernens resultat

Nord- och Sydamerika Mellanöstern och Afrika

Intäkter per region (miljoner dollar)

Power Products

Power Products

Power Systems

Power Systems

Europa

Low Voltage Products

Low Voltage Products

Asien

Discrete Automation and Motion

Discrete Automation and Motion

Process Automation

Process Automation
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Intäkter per division (miljoner dollar)

EBIT per division (miljoner dollar)

6 912

11 239 6 549

10 199 6 786

4 747

4 071

4 554

6 588

5 405

5 617

8 397

7 839

7 432

11 890

2 100 592

1 969 388

1 622 111

819

519

806

1 066

557

926

958

643

755

6 428

6 049

6 213

3 702

3 969

4 126

15 815

13 093

12 378

8 967

8 684

8 872
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Från vänster:

Bernhard Jucker divisionschef Power Products
Peter Leupp divisionschef Power Systems
Diane de Saint Victor Chefsjurist
Veli-Matti Reinikkala divisionschef Process Automation
Michel Demaré Ekonomi- och finanschef och ansvarig för Global Markets
Tarak Mehta divisionschef Low Voltage Products
Joe Hogan Koncernchef

Brice Koch ansvarig för Marketing and Customer Solutions
Ulrich Spiesshofer divisionschef Discrete Automation and Motion
Gary Steel ansvarig för Human Resources
Frank Duggan, ABB:s regionchef för Indien, Mellanöstern och Afrika,
utsågs till medlem i koncernledningen med ansvar för Global Markets
fr o m 1 mars 2011.

ABB:s koncernledning
31 december 2010
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Nordamerika Enrique Santacana
Kanada Daniel Assandri
Mexiko, Centralamerika
& Västindien Daniel Galicia
USA Enrique Santacana

Nordeuropa Sten Jakobsson
Danmark Claus Madsen
Estland Bo Henriksson
Finland Tauno Heinola
Irland Trevor Gregory
Kazakstan Altay Toyganbaev
Litauen Bo Henriksson
Lettland Bo Henriksson
Norge Steffen Waal
Ryssland Anatoliy Popov
Sverige Sten Jakobsson
England Trevor Gregory

Indien, Mellanöstern och Afrika Frank Duggan
Angola Jose Coelho
Bahrain Mahmoud Shaban
Botswana Gift Nkwe
Kongo Thryphon Mungono
Elfenbenskusten Magloire Elogne
Kamerun Pierre Njigui
Egypten Naji Jreijiri
Etiopien Naji Jreijiri
Ghana Magloire Elogne
Gambia Pierre Njigui
Indien Bazmi Husain
Jordanien Maroun Zakhour
Kenya Jose Da Matta
Kuwait Richard Ledgard
Libanon Maroun Zakhour
Mauritius Ajay Vij
Namibia Hagen Seiler
Nigeria Matti Pekkanen
Oman Saeed Fahim
Pakistan Waseem Ahmed
Qatar Johan de Villiers
Saudiarabien Mahmoud Shaban
Senegal Pierre Njigui
Sydafrika Carlos Pone
Tanzania Michael Otonya
Uganda Norah Kipwola
Förenade Arabemiraten Frank Duggan
Zambia Russell Harawa
Zimbabwe Charles Shamu

Sydamerika Sergio Gomes
Argentina Mauricio Rossi
Aruba (NL) Ramon Monras
Bolivia Mauricio Rossi
Brasilien Sergio Gomes
Chile Jose Paiva
Colombia Ramon Monras
Ecuador Ramon Monras
Peru Enrique D. Rohde
Uruguay Mauricio Rossi
Venezuela Ramon Monras

Centraleuropa Peter Smits
Österrike Franz Chalupecky
Belgien Alfons Goos
Bulgarien Peter Simon
Tjeckien Hannu Kasi
Tyskland Peter Smits
Ungern Rikard Jonsson
Nederländerna Alfons Goos
Polen Miroslaw Gryszka
Rumänien Peter Simon
Slovenien Matjaz Mancek
Slovakien Andrej Toth
Schweiz Jasmin Staiblin
Ukraina Jaroslav Vesely

Nordasien Claudio Facchin
Kina Claudio Facchin
Japan Tony Zeitoun
Korea Yun-Sok Han
Taiwan Kayee Ding

Medelhavet Barbara Frei
Algeriet Luigi Valfré
Kroatien Darko Eisenhuth
Frankrike Pierre St-Arnaud
Grekland Apostolos Petropoulos
Israel Ronen Aharon
Italien Barbara Frei
Marocko Rejean Appleby
Portugal Antonio Gonzalez
Serbien Aleksandar Cosic
Spanien Carlos Marcos
Tunisien Rejean Appleby
Turkiet Burhan Gundem

Sydasien Boon Kiat Sim
Australien Axel Kuhr
Indonesien Hendrik Weiler
Malaysia Boon Kiat Sim
Nya Kaledonien Axel Kuhr
Nya Zeeland Grant Gillard
Papua Nya Guinea Axel Kuhr
Filippinerna Nitin Desai
Singapore James Foo
Thailand Chaiyot Piyawannarat
Vietnam Jian Peng Fu

Region- och landchefer
1 mars 2011
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1.Principer
1.1 Allmänna principer

ABB utfäster sig att tillämpa ägarstyrning (corporate gover-
nance) enligt striktaste internationella standard och stödjer
de allmänna principerna i Swiss Code of Best Practice for
Corporate Governance samt gällande principer på de kapital-
marknader där bolagets aktier är börsnoterade och handlas.

Utöver bestämmelserna i Swiss Code of Obligations fast-
läggs 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 Party
Transaction Policy) och ABB:s uppförandekod (ABB Code of
Conduct) samt tillägget till ABB:s uppförandekod för styrelse-
medlemmar 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 standarden för ägarstyrning inom New York Stock
Exchange (NYSE) har ABB krav på sig att redovisa i vilken
omfattning ABB:s ägarstyrning avviker från denna standard.
ABB har granskat NYSE:s standard och funnit att företagets
ägarstyrning generellt överensstämmer med denna standard,
med följande undantag:
– Schweizisk lag föreskriver att våra externa revisorer väljs av
våra aktieägare vid årsstämman snarare än av finans- och
revisionskommittén eller styrelsen.

– Standarden föreskriver att alla planer för aktierelaterade
ersättningar och ändringar av betydelse i sådana planer
ska godkännas av aktieägarna. I enlighet med schweizisk
lag tas sådana beslut av vår styrelse. Aktieägarna beslutar
dock om utgivande av nya aktier som kan användas i sam-
band med program för aktierelaterade ersättningar.

1.2 Styrelseledamöters och funktionärers
åligganden

Enligt Swiss Code of Obligations åligger det styrelseledamö-
ter och funktionärer i schweiziska bolag att utföra sina ålig-
ganden med tillbörlig omsorg, att på bästa sätt skydda bola-
gets intressen och att behandla aktieägare lika under
likvärdiga förhållanden.

Swiss Code of Obligations specificerar inte vilken standard
för tillbörlig omsorg som erfordras av styrelseledamöter i en
bolagsstyrelse. Emellertid är det en allmän uppfattning bland
schweiziska jurister och i schweizisk rättsvetenskap att styrelse-
ledamöter måste äga den kunskap och skicklighet som krävs för
att utöva sitt ämbete och ägna tillräcklig tid åt uppgiften. Dess-
utom måste styrelseledamöter utföra sina åligganden med all till-
börlig omsorg, med samma förstånd och pliktkänsla som förvän-
tas av en styrelseledamot under motsvarande omständigheter.
Slutligen skall styrelseledamöter agera i bolagets bästa intresse
och får inte vidta några åtgärder som kan skada bolaget.

Beslutanderätt
Styrelseledamöter, såväl som andra personer som bemyndigats
att agera för ett schweiziskt bolags räkning, får för bolagets räk-
ning vidtaga alla lagenliga handlingar som följer av syftet med
affärsverksamheten enligt bolagsordningen. Enligt domstols-
praxis 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 be-
skrivs ovan samt behandla bolagets aktieägare lika under likvär-
diga förhållanden. ABB:s bolagsordning innehåller inte bestäm-
melser beträffande en styrelseledamots beslutanderätt när det
gäller att rösta om ersättning till sig själva eller andra medlem-
mar i styrelsen, i de fall ett beslutsmässigt antal oberoende sty-
relseledamöter 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 funktio-
närer 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 funktion-
ärer i ett schweiziskt bolag erhåller i sin verksamhet måste hål-
las konfidentiell såväl under som efter deras mandattid.

Sanktioner
Om styrelseledamöter och funktionärer utför affärstransaktio-
ner för bolagets räkning i strid med sina reglementsenliga ålig-
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ganden med tredje part som är i god tro, anses transaktio-
nen 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 affärs-
transaktioner med tredje part som är i god tro eller handlar i
andra avseenden för bolagets räkning – kan emellertid bli an-
svariga mot bolaget, dess aktieägare och dess fordringsä-
gare för eventuella skador. Ansvaret är solidariskt och enskilt,
men en domstol kan fördela ansvaret mellan styrelseledamö-
ter och funktionärer efter deras grad av skuld.

Därutöver innehåller schweizisk lag en bestämmelse
enligt vilken betalningar som gjorts till en aktieägare eller en
styrelseledamot eller till personer som inte har relationer till
dem på armlängds avstånd, måste återbetalas till bolaget om
aktieägaren eller styrelseledamoten eller denna person har
handlat med ont uppsåt.

Om styrelsen lagenligt har delegerat den dagliga skötseln
till en annan enhet inom bolaget, till exempel koncernled-
ningen, är styrelsen 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.

Börsnoteringar

Börs Värdepapper Tickersymbol ”Security number” ISIN-kod

SIX Swiss Exchange 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 2010.
Följande tabell visar namn, land, ägarandel och aktiekapital per den 31 december 2010 i ABB Ltd, Zürich, Schweiz, och

dess viktigare dotterbolag:

ABB Ltd och betydande dotterbolag

Bolagsnamn / hemvist Land
ABB:s

ägarandel i %
Aktiekapital

i tusental Valuta

ABB S.A., Buenos Aires Argentina 100,00 56 772 ARS

ABB Australia Pty Limited, Sydney Australien 100,00 122 436 AUD

ABB AG, Wien Österrike 100,00 15 000 EUR

ABB N.V., Zaventem Belgien 100,00 13 290 EUR

ABB Ltda., Osasco Brasilien 100,00 94 396 BRL

ABB Bulgaria EOOD, Sofia Bulgarien 100,00 3 010 BGN

ABB Inc., St. Laurent, Quebec Kanada 100,00 351 905 CAD

ABB (China) Ltd., Beijing Kina 100,00 120 000 USD

Asea Brown Boveri Ltda., Bogotá Colombia 99,99 486 440 COP

ABB Ltd., Zagreb Kroatien 100,00 2 730 HRK

ABB s.r.o., Prag Tjeckien 100,00 400 000 CZK

ABB A/S, Skovlunde Danmark 100,00 100 000 DKK

ABB Ecuador S.A., Quito Ecuador 96,87 325 USD

2. Koncernstruktur och
aktieägare
2.1 Koncernstruktur

ABB Ltd, Schweiz, är det yttersta moderbolaget i ABB-koncer-
nen, vilken omfattar 293 konsoliderade rörelsedrivande dotter-
bolag 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 ameri-
kanska depåbevis, American Depositary Shares (ADS) – varje
ADS motsvarar en registrerad aktie). Börsvärdet för ABB Ltd
per den 31 december 2010 uppgick till 47,6 miljarder CHF.

Det enda konsoliderade dotterbolaget inom ABB-koncer-
nen med börsnoterade aktier är ABB Limited, Bangalore,
Indien, som är noterat på Bombay Stock Exchange och
National Stock Exchange of India. Den 31 december 2010
ägde ABB Ltd, Schweiz, direkt eller indirekt, 75 procent av
ABB Limited, Bangalore, Indien, som vid denna tidpunkt
hade ett börsvärde på 169 miljarder INR.
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Asea Brown Boveri S.A.E., Kairo Egypten 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 Stolz-Kontakt GmbH, Heidelberg Tyskland 100,00 7 500 EUR

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Mannheim/Lüdenscheid Tyskland 100,00 1 535 DEM

Asea Brown Boveri S.A., Metamorphossis Attica Grekland 100,00 1 182 EUR

ABB (Hong Kong) Ltd., Hong Kong Hongkong 100,00 20 000 HKD

ABB Engineering Trading and Service Ltd., Budapest Ungern 100,00 444 090 HUF

ABB Limited, Bangalore Indien 75,00 423 817 INR

ABB Ltd, Dublin Irland 100,00 635 EUR

ABB Technologies Ltd., Tirat Carmel Israel 99,99 420 ILS

ABB S.p.A., Milano Italien 100,00 107 000 EUR

ABB K.K., Tokyo Japan 100,00 1 000 000 JPY

ABB Ltd., Seoul Sydkorea 100,00 18 670 000 KRW

ABB Holdings Sdn. Bhd., Subang Jaya Malaysia 100,00 4 490 MYR

Asea Brown Boveri S.A. de C.V., Tlalnepantla Mexiko 100,00 419 096 MXN

ABB BV, Rotterdam Nederländerna 100,00 9 076 EUR

ABB Finance B.V., Amsterdam Nederländerna 100,00 20 EUR

ABB Holdings BV, Amsterdam Nederländerna 100,00 119 EUR

ABB Investments B.V Nederländerna 100,00 100 EUR

ABB Limited, Auckland Nya Zeeland 100,00 34 000 NZD

ABB Holding AS, Billingstad Norge 100,00 800 000 NOK

ABB S.A., Lima Peru 80,60 35 469 PEN

ABB Inc., Paranaque, Metro Manila Filippinerna 100,00 123 180 PHP

ABB Sp. z o.o., Warszawa Polen 99,89 260 644 PLN

ABB (Asea Brown Boveri), S.A., Paco de Arcos Portugal 100,00 4 117 EUR

Asea Brown Boveri Ltd., Moskva Ryssland 100,00 332 USD

ABB Contracting Company Ltd., Riyadh Saudiarabien 65,00 40 000 SAR

ABB Holdings Pte. Ltd., Singapore Singapore 100,00 32 797 SGD

ABB Holdings (Pty) Ltd., Sunninghill Sydafrika 80,00 4 050 ZAR

Asea Brown Boveri S.A., Madrid Spanien 100,00 33 318 EUR

ABB AB, Västerås Sverige 100,00 400 000 SEK

ABB Norden Holding AB, Västerås Sverige 100,00 2 344 783 SEK

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Zürich 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

ABB Holding A.S., Istanbul Turkiet 99,95 12 844 USD

ABB Ltd., Kiev Ukraina 100,00 85 400 UAH

ABB Industries (L.L.C.), Dubai Förenade Arabemiraten 49,00 5 000 AED

ABB Holdings Limited, Warrington Storbritannien 100,00 203 014 GBP

ABB Limited, Warrington Storbritannien 100,00 60 000 GBP

ABB Holdings Inc., Cary, NC USA 100,00 2 USD

ABB Inc., Cary, NC USA 100,00 1 USD

Kuhlman Electric Corporation, Crystal Springs MS USA 100,00 0 USD

ABB Ltd och betydande dotterbolag

Bolagsnamn / hemvist Land

ABB:s

ägarandel i %

Aktiekapital

i tusental Valuta
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045 525,92 CHF, fördelat på 2 308 782 064 fullt betalda
registrerade aktier, redovisades i ABB:s bolagsordning av
den 20 december 2010.

Under 2010 betalade ABB sin utdelning för 2009 i form
av en nedsättning av det nominella värdet av sin aktie från
1,54 CHF till 1,03 CHF. Motsvarande justeringar gjordes av
det nominella värdet av ABB:s villkorade och godkända aktie-
kapital. Dessutom annullerade ABB 22 675 000 aktier som
hade återköpts enligt företagets aktieåterköpsprogram. Det
nya aktiekapitalet på 2 375 849 290,91 CHF, fördelat på
2 306 649 797 fullt betalda namnaktier, redovisades i ABB:s
bolagsordning av den 26 april 2010.

Under 2009 utfärdade ABB aktier från sitt villkorade
aktiekapital i samband med ABB:s medarbetarprogram
(ESAP) och ABB:s bonusprogram (MIP). För mer information
om ESAP, se avsnitt 7.2. 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 aktiekapi-
tal. Det nya aktiekapitalet på 3 577 100 965,90 CHF, fördelat
på 2 322 792 835 fullt betalda registrerade aktier, redovisa-
des i ABB:s bolagsordning av den 5 maj 2009.

Under 2008 utfärdade ABB 6 777 733 aktier av sitt villko-
rade 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 bolagsord-
ning av den 24 november 2008.

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 aktiekapi-
tal. 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.

Utöver vad som nämns i detta avsnitt förekom inga änd-
ringar i ABB:s aktiekapital under 2010, 2009 och 2008.

3.3 Villkorat aktiekapital

Per den 31 december 2010 kan ABB:s aktiekapital ökas
med maximalt 206 000 000 CHF genom utfärdande av
maximalt 200 000 000 fullt betalda registrerade aktier med
ett nominellt värde av 1,03 CHF per aktie genom utnyttjande
av optionsrätter som beviljats i samband med utgivande av
nya eller redan utgivna obligationer eller andra finansiella in-
strument på den nationella eller internationella kapital-
marknaden.

ABB:s operativa koncernstruktur beskrivs i kapitlet ”Financial
review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning un-
der rubriken Operating and financial review and prospects –
Organizational structure.

2.2 Större aktieägare

Investor AB, Sverige, ägde per den 31 december 2010,
166 330 142 ABB-aktier. Detta innehav har inte förändrats
under 2010 och motsvarar cirka 7,2 procent av ABB:s totala
aktiekapital och röster enligt registrering i Commercial
Register per detta datum. Antalet aktier som ägs av
Investor AB inkluderar inte de aktier som ägs av Jacob
Wallenberg, ordförande i Investor AB, som privatperson.

BlackRock Inc., New York, USA, innehade 70 267 934
ABB-aktier per april 2010, vilket motsvarar runt 3,0 procent
av ABB:s totala aktiekapital och röster enligt registrering i
Commercial Register per 31 december 2010. För en full över-
sikt över redovisningen av BlackRocks aktieinnehav i ABB,
sök i SIX Disclosure Office på www.six-swiss-exchange.com/
shares/companies/major_shareholders_en.html?fromDate=19
980101&issuer=10881

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
2010.

Enligt ABB:s bolagsordning representerar varje registre-
rad 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.

3. Kapitalstruktur
3.1 Aktiekapital

Per den 31 december 2010 uppgick ABB:s aktiekapital
(inklusive treasury shares) enligt registrering i Commercial
Register till 2 378 045 525,92 CHF, fördelat på 2 308 782
064 fullt betalda registrerade aktier med ett nominellt värde
av 1,03 CHF per aktie.

3.2 Ändringar i aktiekapitalet

Under 2010 utfärdade ABB aktier från sitt villkorade aktieka-
pital i samband med ABB:s bonusprogram MIP. För mer infor-
mation om MIP, se avsnitt 7.3. Det nya aktiekapitalet på 2 378
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3.4 Godkänt aktiekapital

Per den 31 december 2010 hade ABB ett godkänt aktiekap-
ital på upp till 206 000 000 CHF genom utfärdande av upp till
200 000 000 fullt betalda registrerade aktier med ett nomi-
nellt värde av 1,03 CHF per aktie. Detta aktiekapital gäller till
den 5 maj 2011. Styrelsen har rätt att besluta om dag för ut-
givning av nya aktier, pris, typ av betalning, villkor för utnytt-
jande av företrädesrätt och första datum för rätt till utdelning.
Styrelsen kan låta företrädesrätt som inte utnyttjats av ak-
tieägarna 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 ända-
mål 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 aktieägarba-
sen 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 aktie-
optioner utgivna av ABB återfinns i not 19 i ABB:s koncern-
bokslut 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 aktie-
ägare med rätt att rösta, eller hos Euroclear Sweden AB (tidi-
gare VPC), som innehar ett underregister av ABB:s aktiebok.

En aktieägare kan företrädas på årsstämman av annan
röstberättigad aktieägare, sin legala företrädare, ett bolags-
ombud (Organvertreter), ett oberoende ombud (unabhängiger
Stimmrechtsvertreter), eller ett depåombud (Depotvertreter).
Samtliga aktier som innehas av en aktieägare får endast före-
trädas av en person.

Av praktiska skäl måste aktieägare vara införda i aktiebo-

Per den 31 december 2010 kan ABB:s aktiekapital ökas
med maximalt 10 300 000 CHF genom utgivning av maximalt
10 000 000 fullt betalda registrerade aktier med ett nominellt
värde av 1,03 CHF per aktie genom utnyttjande av options-
rätter 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
utesluta aktieägares förhandsteckningsrätt om sådana obli-
gationer 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 styrel-
sen utesluter förhandsteckningsrätt kommer de konvertibla
obligationerna, optionsrätterna eller andra finansiella instru-
ment att ges ut enligt gällande marknadsvillkor och de nya
aktierna utfärdas enligt gällande 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 2010, kan ABB:s aktie-
kapital ökas med maximalt 29 723 421,73 CHF genom utfär-
dande av maximalt 28 857 691 fullt betalda aktier med ett
nominellt värde av 1,03 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. Aktieför-
värv 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).
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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 december 2010 innehar
aktier till ett nominellt värde av minst 412 000 CHF kan
begära att ärenden tas upp på dagordningen för en års-
stämma. En sådan begäran måste ske skriftligt minst 40
dagar före stämman och specificera ifrågavarande aktieäga-
res diskussionspunkter och förslag.

ABB:s bolagsordning innehåller inte bestämmelser för
kallelse till årsstämma som skiljer sig från tillämpliga bestäm-
melser enligt lag.

5. Styrelse
5.1 Ansvar och organisation

Styrelsen anger den yttersta inriktningen för ABB:s verksam-
het och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer
ABB-koncernens organisation och tillsätter, avsätter och
övervakar de personer som anförtros att leda och företräda
ABB.

Den interna organisationsstrukturen och styrelsens
ansvarsområden samt informations- och styrinstrument i för-
hållande till koncernledningen fastläggs i föreskrifterna för
ABB Ltd:s styrelse (Board Regulations) och ABB Ltd:s Riktlin-
jer 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 ordfö-
randen eller på begäran av en styrelseledamot eller koncern-
chefen. Skriftlig dokumentation om de olika punkterna på
dagordningen för varje styrelsemöte sänds till samtliga styrel-
seledamöter i förväg så att de ges tid att studera respektive
ärende före mötet. Beslut tagna på styrelsemöten dokumen-
teras i skrivna protokoll från varje möte.

Koncernchefen ska regelbundet, och närhelst extra-
ordinära omständigheter så kräver, rapportera till styrelsen
om ABB:s samlade affärsverksamhet. Därutöver har styrelse-
ledamöter rätt att få tillgång till information om ABB:s verk-
samhet och affärer. Mer information återfinns i föreskrifterna

ken 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 överlå-
telse 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 aktieä-
gare utan rösträtt.

En person som inte uttryckligen i sin registreringsansö-
kan 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 2010.

Begränsningen i aktiers överlåtelsebarhet kan undanröjas
genom en ändring i ABB:s bolagsordning efter beslut av
aktieägarna vid stämma med minst två tredjedelars majoritet
av närvarande röster.

4.3 Aktieägares rätt till utdelning

ABB Ltd får endast lämna utdelning om utdelning har före-
slagits av en aktieägare eller av styrelsen och godkänts av
aktieägarna på en årsstämma samt förutsatt att de lagstad-
gade revisorerna har bekräftat att utdelningen överensstäm-
mer med gällande lag och ABB:s bolagsordning. Vanligtvis
betalas utdelningar ut i schweiziska franc och första handels-
dagen 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 (DAF). 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. Bolagsord-
ningen finns även publicerad på: www.abb.com/investorrela-
tions under rubriken Corporate governance.
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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 sty-
relseledamot 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 Sve-
rige). Han är även styrelseledamot i Knut och Alice Wallen-
bergs 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 2010 var samtliga styrelseledamö-
ter 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 Party Transaction Policy som finns i föreskrif-
terna för ABB Ltd:s styrelse och ABB Ltd:s Riktlinjer för ägar-
styrning, 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, sys-
tem och tjänster mellan dotterbolagen i respektive koncern.
ABB förser Vale huvudsakligen med produkter för process-
automation för tillämpningar inom mineralindustri. De totala
intäkterna för ABB från kontrakten med Vale uppgick under
2010 till cirka 200 miljoner dollar. Roger Agnelli är VD och
koncernchef för Vale.

Den 16 november 2010 gjorde ABB ett tillägg till före-
tagets syndikerade, rullande kreditavtal utan säkerhet på
2 miljarder dollar, som ursprungligen ingicks 7 oktober 2009.
Per den 31 december 2010 har SEB Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) (SEB) förbundit sig att stå för 71 miljoner
dollar av den totala krediten på 2 miljarder dollar. Jacob Wal-
lenberg 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 för-

för ABB Ltd:s styrelse och ABB Ltd:s Riktlinjer för ägar-
styrning.

5.2 Mandattid och ledamöter

Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för
en mandatperiod av ett år. Omval är möjligt. ABB:s bolags-
ordning som finns publicerad under rubriken Corporate go-
vernance 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 2010 var styrelseledamöterna
(mandattid april 2010 till april 2011):

Hubertus von Grünberg har varit styrelseledamot och
ordförande i ABB:s styrelse sedan 3 maj 2007. Han är förvalt-
ningsrådsledamot 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
InZero Systems (fd 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 styrelsele-
damot i stiftelsen Schulthess Klinik, Zürich (Schweiz) och sty-
relseledamot i Hermitage Museum, St. Petersburg (Ryssland).
Hans Ulrich Märki är född 1946 och är schweizisk medbor-
gare.

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 (Storbritan-
nien). Han är även styrelseledamot i Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse (Sverige). Michael Treschow är född 1943 och
är svensk medborgare.
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längda 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 bankförbindelserna 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 bedöm-
ning har gjorts i enlighet med ABB Ltd’s Related Party Trans-
action Policy som har fastställts enligt Swiss Code of Best
Practice for Corporate Governance och kriterierna för obero-
ende i föreskrifterna för ägarstyrning på New York Stock
Exchange.

I tillägg upprätthåller ABB viktiga bankförbindelser med
UBS AG (UBS), inklusive ett dotterbolag till UBS som per den
31 december 2010 har förbundit sig att låna ut 71 miljoner
dollar av den rullande syndikerade krediten som nämnts
ovan. Michel Demaré, CFO för ABB, är även styrelseledamot i
UBS. ABB har också anlitat Ortec Finance B.V. (Ortec) för
pensionsmodellrådgivning. Michel Demarés maka är verk-
ställande direktör för Ortec och äger 49% av Ortecs dotter-
bolag i Schweiz. Styrelsen har bedömt att ABB:s affärsrela-
tioner 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 styrelse-
kommittéer: Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och
ersättningsfrågor (GNCC) samt kommittén för finans-, revi-
sions- och efterlevnadsfrågor (FACC). Styrelsekommittéernas
åligganden och mål beskrivs i föreskrifter utfärdade eller god-
kända av styrelsen, vilka finns publicerade www.abb.com/
investorrelations under rubriken Corporate governance. Styr-
elsekommittéerna bistår styrelsen i dess uppgifter och rappor-
terar regelbundet till styrelsen. Medlemmarna i styrelsekom-
mittéerna 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 styrelseleda-
möter.

GNCC skall bestå av tre eller fler oberoende styrelse-
ledamöter. Styrelsens ordförande, samt koncernchefen eller
andra medlemmar i koncernledningen efter inbjudan från
kommitténs ordförande, kan delta i kommitténs sammanträ-
den, förutsatt att intressekonflikter undviks och diskussio-
nerna hålls konfidentiella.

Ledamöter och sekreterare i GNCC var per den 31 december
2010:
Hans Ulrich Märki (ordförande)
Michel de Rosen
Roger Agnelli

5.4.2 Kommittén för finans-, revisions-
och efterlevnadsfrågor

FACC ansvarar för att tillse (1) att ABB:s finansiella redovis-
ning 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 revisions-
funktion samt externa revisorer fullgör sina uppgifter och
(5) ABB:s kapitalstruktur, finansieringsbehov och finansiella
risker.

FACC skall bestå av tre eller fler oberoende styrelse-
ledamöter som är grundligt insatta i ekonomi och redovis-
ning. Styrelsens ordförande, samt koncernchefen eller andra
medlemmar i koncernledningen efter inbjudan från kommit-
téns ordförande, kan delta i kommitténs sammanträden, för-
utsatt att potentiella intressekonflikter undviks och konfiden-
tialitet upprätthålls. Dessutom kan chefen för integritet,
chefen för intern revision samt externa revisorer delta i kom-
mitténs sammanträden när så bedöms vara lämpligt. Enligt
kraven från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
har styrelsen beslutat att Bernd W. Voss är kommitténs fin-
ansiella expert.

Ledamöter och sekreterare i FACC var per den 31 december
2010:
Bernd W.Voss (ordförande)
Jacob Wallenberg
Louis R. Hughes

5.5 Sammanträden och närvaro

Styrelsen och dess kommittéer har ordinarie, regelbundet
inplanerade möten under året. Dessa möten kompletteras
med extramöten (personliga eller via telefonkonferens) efter
behov. Den genomsnittliga möteslängden är för varje ordina-
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siella resultat samt i alla organisations- och personalfrågor,
frågor om affärstransaktioner och andra frågor som är rele-
vanta för koncernen.

Var och en av medlemmarna i koncernledningen utses res-
pektive avsätts av styrelsen.

6.2 Medlemmar i koncernledningen

Den 31 december 2010 ingick följande medlemmar i kon-
cernledningen:

Joe Hogan anställdes vid ABB som medlem i koncern-
ledningen 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 Electric.
Joe Hogan är född 1957 och är amerikansk medborgare.

Michel Demaré anställdes vid ABB som medlem i kon-
cernledningen 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 vice ordförande i styrelsen för i UBS AG och
styrelsemedlem i 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.

Gary Steel anställdes vid ABB som medlem i koncern-
ledningen och chef för Human Resources (personal) i januari
2003. Gary Steel är medlem i styrelsen för Harman Interna-
tional Industries Inc. (USA) och rådgivande styrelsemedlem i
Aquamarine Power, UK. Under 2002 var han Human Resour-
ces Director, Group Finance, vid Royal Dutch Shell (Neder-
länderna). Mellan 1976 och 2002 innehade han flera
personal- och medarbetarrelaterade befattningar vid Royal
Dutch Shell. Gary Steel är född 1952 och är brittisk medbor-
gare.

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 Euro-
pean Aeronautic Defence and Space, EADS (Frankrike/Tysk-
land). Från 2003 till 2004 var hon General Counsel vid SCA
Hygiene Products (Tyskland). Från 1993 till 2003 innehade
hon diverse befattningar vid Honeywell International (Frank-
rike/ Belgien). Från 1988 till 1993 innehade hon diverse
befattningar vid General Electric (USA). Diane de Saint Victor
är född 1955 och är fransk medborgare.

Brice Koch utsågs till medlem i koncernledningen med
ansvar för ”Marketing and Customer Solutions” i januari 2010.
Från 2007 till 2009 var han ABB:s landchef i Kina och region-
chef i Nordasien. Mellan 1994 och 2006 innehade han flera

rie styrelsemöte 7 timmar, GNCC-möte 3 timmar och FACC-
möte 4 timmar.

Tabellen nedan visar antalet sammanträden som hållits
av styrelsen och dess kommittéer under 2010, samman-
trädenas genomsnittliga längd samt i vilken omfattning
respektive styrelseledamot varit närvarande. I tillägg har
styrelsen och koncernledningen deltagit i ett strategimöte
under två dagar.

Sammanträden och närvaro Styrelsen GNCC FACC

Ordinarie Extramöte

Genomsnittlig längd (timmar) 7.1 1.2 3 2.8

Antal sammanträden 5 8 5 7

Närvaro:

Hubertus von Grünberg 5 8 – –

Roger Agnelli 3 7 2 –

Louis R. Hughes 5 8 – 7

Hans Ulrich Märki 5 8 5 –

Michel de Rosen 5 7 5 –

Michael Treschow 5 7 – –

Bernd W. Voss 5 8 – 7

Jacob Wallenberg 5 8 – 6

5.6 Ersättning till styrelsen samt
styrelsens aktieinnehav

Information om ersättning till styrelsen samt styrelsens aktie-
innehav återfinns i avsnitten Ersättningskomponenter till sty-
relsen, Ersättning till styrelsen 2010 och Styrelsens och kon-
cernledningens innehav av ABB-aktieinnehav, under
Ersättningar i denna årsredovisning.

5.7 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 när-
helst extraordinära omständigheter så kräver, till styrelsen i frå-
gor rörande utvecklingen av ABB:s affärsverksamhet och finan-
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6.3 Ersättning till koncernledningen samt
koncernledningens aktieinnehav

Information om ersättning till koncernledningen och koncern-
ledningens aktieinnehav återfinns i avsnitten Ersättnings-
komponenter till styrelsen, Ersättning till styrelsen 2010,
Ersättning till tidigare medlemmar av styrelsen och koncern-
ledningen samt Styrelsens och koncernledningens innehav
av ABB:aktier, under Ersättningar i denna årsredovisning.

6.4 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 pro-
gram, 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 re-
view” 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 månat-
liga sparbeloppet är det lägsta av 10 procent av bruttomån-
adslönen 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 ut-
ställandet, 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 spa-
randet under 12-månadersperioden, ökat med 10 procent för

ledande befattningar inom ABB. Han är också styrelsemed-
lem i Rector S.A., Frankrike. Brice Koch är född 1964 och
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 medbor-
gare.

Peter Leupp utsågs till medlem i koncernledningen med
ansvar för divisionen Power Systems i januari 2007. Han är
också styrelsemedlem i Gurit Holding AG (Schweiz). Från
2005 till 2006 var han ABB:s regionchef i Nordasien och från
2001 till 2006 var han ABB:s landchef i Kina. Från 1989 till
2001 innehade han diverse befattningar inom ABB. Peter
Leupp är född 1951 och är schweizisk medborgare.

Ulrich Spiesshofer utnämndes till medlem i koncernled-
ningen med ansvar för divisionen Discrete Automation and
Motion i januari 2010. Han började vid ABB i november 2005
som koncernledningsmedlem med ansvar för Corporate
Development i november 2005. Från 2002 och fram till
anställningen vid ABB var han senior partner, Global Head of
Operations practice, vid Roland Berger AG. Före 2002 inne-
hade han diverse befattningar vid A.T. Kearney Pty. Ltd. och
dess dotterbolag. Ulrich Spiesshofer är född 1964 och tysk
medborgare.

Tarak Mehta utsågs till medlem av koncernledningen
med ansvar för divisionen Low Voltage Products i oktober
2010. Från 2007 till 2010 var han chef för transformatorverk-
samheten. Mellan 1998 och 2006 hade han flera ledande
befattningar inom ABB. Tarak Mehta är född 1966 och ameri-
kansk medborgare.

Veli-Matti Reinikkala utsågs till medlem i koncernled-
ningen med ansvar för divisionen Process Automation i janu-
ari 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 befatt-
ningar inom ABB. Veli-Matti Reinikkala är född 1957 och är
finsk medborgare.

I tillägg har Frank Duggan utsetts till medlem i koncern-
ledningen från 1 mars 2011 med ansvar för Global Markets.
Han kvarstår som ABB:s regionchef i Indien, Mellanöstern
och Afrika, en befattning han har haft sedan 2008. Från 2008
till 2011 var han dessutom ABB:s landchef i Förenade arabe-
miraten. Från 2004 till 2007 var han chef för ABB:s Group
Account Management och ABB:s landchef i Irland. Mellan
1986 och 2004 innehade han flera ledande befattningar inom
ABB. Frank Duggan är född 1959 och irländsk medborgare.

Mer information om medlemmarna i ABB:s koncernled-
ning återfinns på: www.abb.com/investorrelations under Cor-
porate governance.
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att ta hänsyn till valutakursförändringar. Om det sparade
beloppet inklusive ränta på inlösendagen överstiger det max-
imala 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 fullt ut kan den anställde frivilligt
välja att göra en extra inbetalning så att denne fullt ut kan
nyttja sina aktieoptioner.

Om anställningen hos ABB upphör återbetalas de acku-
mulerade 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 20,46 CHF respektive 20,55 USD per
aktie respektive ADS för programmet 2010 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) (och ge-
nom lanseringen 2009 också teckningsoptioner) utan kost-
nad.

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 fri-
stående bank på SIX Swiss Exchange, vilket underlättar pris-
sättning och överlåtelse av beviljade aktieoptioner enligt MIP.
De optioner som inte är generellt överlåtbara berättigar inneha-
varen 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 följaktli-
gen blir ABB förpliktat att leverera aktier till denna tredje part.
Varje syntetisk option (WAR) ger deltagaren rätt att erhålla kon-
tant ersättning motsvarande den noterade aktieoptionens
marknadspris på dagen för inlösen av den syntetiska optionen.
Syntetiska optioner får inte överlåtas.

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.

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 investerings-
komponent. Planen beskrivs under Ersättningar i denna års-
redovisning.

8. Skyldighet att göra ett
offentligt uppköps-
erbjudande
ABB:s bolagsordning innehåller inte några bestämmelser
som höjer gränsen för (opting-up) eller eliminerar skyldighe-
ten (opting-out) att lämna ett offentligt uppköpserbjudande
enligt artikel 32 i Swiss Stock Exchange and Securities
Trading Act.

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 se-
dan 1994. Huvudansvarig revisor för mandatet är Nigel Jo-
nes, som tillträdde detta uppdrag för räkenskapsåret som
avslutades 31 december 2008.

I enlighet med bolagsordningen är mandatperioden för
ABB:s revisor ett år.

9.3 Revisionsarvoden och andra arvoden
till koncernens revisorer

Revisionsarvoden som debiterats av Ernst & Young för lag-
stadgad revision uppgick under 2010 till cirka 27 miljoner
dollar. Revisionstjänster definieras som ordinarie revision som
utförs varje räkenskapsår för att revisorerna skall kunna ut-
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tala sig om ABB:s koncernbokslut och lokala lagstadgade
bokslut. 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 let-
ters” till garanter av emissioner.

Därutöver debiterade Ernst & Young cirka 7 miljoner dollar
för tjänster utöver revisioner utförda under 2010. Dessa tjäns-
ter omfattar huvudsakligen konsultationer i redovisningsfrågor
och revisioner i samband med avyttringar, revision av pen-
sions- och förmånsprogram, råd beträffande redovisnings-
frågor 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 godkän-
nande i förväg av revisionsrelaterade och icke-revisionsrelate-
rade tjänster som skall utföras av Ernst & Young.

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 upp-
giften 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.

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 tillkänna-
ges 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 gran-
skade resultat- och balansräkningar (financial statements)
samt information om affärsverksamhetens resultat, strategier,
ägarstyrning, personalfrågor, hållbarhet ( inklusive arbets-
miljö) och teknik. Utöver denna årsredovisning lämnar ABB
även en årsredovisning på Form 20-F till den amerikanska
Securities and Exchange Commission (SEC). ABB publicerar

dessutom sina resultat kvartalsvis i form av pressmeddelan-
den, som distribueras enligt de regler och föreskrifter som
gäller på de börser där aktien är noterad och handlas. Press-
meddelanden med ekonomiska resultat och viktiga händelser
lämnas också in till SEC på Form 6-K. Ett arkiv med årsredo-
visningar, rapporter på Form 20-F, kvartalsrapporter och där-
till hörande presentationer finns på ABB:s webbplats www.
abb.com/investorrelations. De kvartalsvisa pressmeddelan-
dena innehåller oreviderade bokslut utformade enligt norm-
erna i U.S. GAAP. ABB:s officiella kommunikationskanal är
Swiss Official Gazette of Commerce (www.shab.ch). Inbjudan
till bolagets årsstämma sänds till registrerade aktieägare med
post.

Förfrågningar kan även göras till ABB Investor Relations:
Telefon: +41 (0)43 317 7111, fax: +41 (0)44 311 9817
E-post: investorrelations@ch.abb.com
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 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-, revisions- och
efterlevnadsfrågor

– Related 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
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ABB:s framgång är beroende av företagets förmåga att attra-
hera och behålla människor som kan driva ABB:s verksamhet
så att den på lång sikt överträffar konkurrenterna. Detta är en
viktig grund för företagets policy för ersättningar, vilken redo-
visas i det här avsnittet av årsredovisningen tillsammans med
information om ersättningen till styrelseledamöter och med-
lemmar av koncernledningen för 2010. Ersättningar till styrel-
seledamöter och medlemmar av koncernledningen för 2009
återfinns i noterna 10 och 11 i Notes to the Financial State-
ments of ABB Ltd i Financial review i den engelska versionen
av den här årsredovisningen.

1. Ersättningsprinciper
och ägarstyrning
Styrelsen och dess kommitté för ägarstyrnings-, nomine-
rings- och ersättningsfrågor (GNCC) har direkt tillsyn över
ersättningspolicyn vid ABB. GNCC har primärt ansvar för att
utarbeta de allmänna ersättningsprinciperna och ersättnings-
formerna i ABB-koncernen, medan hela styrelsen fattar de
slutgiltiga besluten.

GNCC är också delaktig i att bestämma ersättning till
styrelsens ledamöter genom att lägga fram rekommendatio-
ner därom för hela styrelsen. GNCC:s rekommendationer
bygger på regelbundna jämförelser av ersättningsnivåer i
andra större schweiziska bolag, såsom redovisas under
avsnittet ”Ersättningskomponenter till styrelsen” nedan.

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 marknad,
resultat och värde för aktieägare. Under 2010 stärktes vissa
åtgärder för att behålla ledande befattningshavare och dessa
har bildat en ytterligare hörnsten i ersättningssystemet.
Avsnittet ”Ersättningskomponenter till koncernledningen” i
denna rapport beskriver principerna och hur dessa tillämpas
vad gäller ersättning till medlemmarna i ABB:s koncernled-
ning.

För styrelsens räkning utvärderar GNCC regelbundet filo-
sofin och strukturen för ersättningar samt bedömer och god-
känner de specifika förslagen till ersättningar till ledande
befattningshavare för att säkerställa att dessa stämmer över-
ens med koncernens ersättningsprinciper.

Styrelsen utvärderar koncernchefens prestation och
ersättning årligen, medan koncernchefen utvärderar de
övriga medlemmarna i koncernledningen och ger individuella
rekommendationer till GNCC med avseende på ersättning till
dessa. Koncernchefen ger också rekommendationer med
avseende på vilka koncernomfattande resultatmål som ska
bestämma kortsiktiga rörliga ersättningar till medlemmar i
koncernledningen och de flesta andra chefer i företaget.
Kortsiktiga rörliga ersättningar till vissa region- och landche-
fer är baserade på mål som är relaterade till ABB:s mål på
dessa marknader.

GNCC granskar koncernchefens rekommendationer och
kan göra eller utkräva justeringar innan de föreläggs som för-
slag till styrelsen, vilken är ansvarig för att fatta slutgiltiga
beslut.

2. Ersättningskomponenter
till styrelsen
För att attrahera styrelseledamöter med erforderlig erfarenhet
och kompetens fastställer ABB en nivå för ersättning till sina
styrelseledamöter som är jämförbar med ersättningar till råd-
givande styrelsemedlemmar i andra bolag i Schweiz som
ingår i indexet Swiss Market Index.

Ledamöter i styrelsen betalas ersättning för sitt uppdrag
för 12-månadersperioden som inleds när de väljs vid års-
stämman. Betalning till styrelseledamöter görs vid två tillfäl-
len, 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 medarbe-
tare.

För att styrelseledamöternas intresse ska överens-
stämma med aktieägarnas intresse betalas hälften av ersätt-
ningen i form av ABB-aktier men ledamöterna kan också
välja att få hela ersättningen som aktier. Aktierna deponeras
på ett spärrat konto i tre år. Styrelseledamöter som lämnar
sitt uppdrag är berättigade till sina aktier när de lämnar före-
taget om annat ej har avtalats.

Antalet tilldelade aktier beräknas före varje halvårsvisa
betalning genom att dividera beloppet som de är berättigade
till med den genomsnittliga stängningskursen för ABB-aktien
över en förutbestämd 30-dagarsperiod.
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4. Ersättningskomponenter
till koncernledningen
Alla ledande befattningar inom ABB har bedömts utifrån en
enhetlig jämförelsemetod utvecklad av Hay Group, vars sys-
tem 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 den 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

3. Ersättningar till
styrelsen 2010
Ersättning till styrelseledamöterna har varit oförändrad sedan
perioden 2007/2008 såsom framgår av tabellen nedan. I
överensstämmelse med tidigare praxis har inga lån eller
garantier utfärdats till styrelsens ledamöter under 2010.

Mandatperiod

2010/2011

Belopp i CHF

2009/2010

Belopp i CHF

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 2010

November

Mandatperiod 2010/2011

Maj

Mandatperiod 2009/2010

Namn/Titel

Kontant

ersättning (1)

Ersättning i aktier –

antal erhållna

aktier (2)
Kontant

ersättning (1)

Ersättning i aktier –

antal erhållna

aktier (2)

Total

ersättning

2010 (3)

(CHF) (CHF) (CHF)

Hubertus von Grünberg

Styrelseordförande – 20 105 300 000 9 092 1 200 000

Roger Agnelli (4)

Styrelseledamot 75 000 2 492 75 000 2 259 300 000

Louis R. Hughes (5)

Styrelseledamot 75 000 2 492 75 000 2 259 300 000

Hans Ulrich Märki

Styrelseledamot och ordf i kommittén för ägar-

styrnings-, nominerings- och ersättningsfrågor – 9 124 – 8 264 400 000

Michel de Rosen (4)

Styrelseledamot 75 000 2 492 – 4 519 300 000

Michael Treschow

Styrelseledamot 75 000 2 522 75 000 2 278 300 000

Bernd W. Voss

Styrelseledamot och ordf i kommittén för finans-,

revisions- och efterlevnadsfrågor 100 000 3 358 100 000 3 035 400 000

Jacob Wallenberg (5)

Styrelseledamot 75 000 2 492 75 000 2 259 300 000

Totalt 475 000 45 077 700 000 33 965 3 500 000

Representerar betalda bruttobelopp 2010, före avdrag för sociala avgifter, källskatt, etc.
Antal aktier per styrelseledamot är beräknat baserat på nettobeloppet efter avdrag för sociala avgifter, källskatt mm.
Utöver ersättningen till styrelsen enligt ovanstående tabell betalade företaget under 2010 ett belopp av 219 102 CHF i arbetsgivaravgifter. För mandatperioden 2010-2011 valde alla
styrelsemedlemmar att erhålla 50 procent av sin bruttoersättning i form av ABB-aktier, utom Hubertus von Grünberg och Hans Ulrich Märki som valde 100 procent.
Ledamot i kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och ersättningsfrågor.
Ledamot i kommittén för finans-, revisions- och efterlevnadsfrågor.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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befattningar med placering i Schweiz och från den nord-
amerikanska marknaden för befattningar med placering i
USA. Ersättningen till medlemmarna i ABB:s koncernledning
ligger ungefär på eller strax över medianvärdena för markna-
den i respektive region, vilket speglar ABB:s framgångar i
förhållande till sina konkurrenter under senare år.

Utöver sådan marknadsanpassning är ersättningen till
medlemmar i koncernledningen också utformad för att stödja
tre principer:
– prestation i förhållande till specifika och mätbara mål för
koncernen

– värde för aktieägare mätt i aktiekursens utveckling i förhål-
lande till företagets konkurrenter

– möjlighet att behålla befattningshavaren och dennes
expertis inom ABB.

Ersättningen består för närvarande av följande komponenter
vilka sammantaget speglar dessa tre principer: en årlig
grundlön och förmåner, kortsiktig rörlig ersättning villkorad
av koncernens och individens resultat samt långsiktig rörlig
ersättning som ska premiera att befattningshavaren bidrar
till att skapa värde för aktieägarna samt är trogen företaget.
Dessa beskrivs närmare nedan.

Grundlön och förmåner utgör fasta delar i den årliga
ersättningen, medan kort- och långsiktig rörlig ersättning
varierar med resultatet. Under 2010 stod fast ersättning för
32 procent av ersättningen till koncernchefen och runt 50
procent av ersättningen till de flesta övriga medlemmar i kon-
cernledningen. Andelen fasta respektive rörliga ersättningar
för varje period är beroende av individernas såväl som företa-
gets prestation i förhållande till fördefinierade kriterier.

Huvudkomponenterna i ersättningen till koncernled-
ningen 2010 sammanfattas i följande tabell och förklaras
nedan i detalj.

Grundlön Kontant ersättning Månadsvis

Konkurrenskraftig på respektive arbetsmarknad

Årlig ökning, om sådan, delvis baserad på resultat

Kortsiktig rörlig ersättning Kontant ersättning Villkorad årlig utbetalning

Utfall beror på resultat föregående år i förhållande till fördefinierade mål

Långsiktig rörlig ersättning
(Long-Term Incentive Plan)

Kontant ersättning

och aktier

Resultatdel:

Villkorad årlig tilldelning

Utbetalning sker kontant och beror på ABB-
aktiens utveckling jämfört med konkurrenter
över en 3-årsperiod

Lojalitetsdel:

Villkorad årlig tilldelning

Tilldelning i aktier och kräver att befatt-
ningshavaren stannar i ABB över en hel
3-årsperiod

(30% kan betalas kontant för inkomstskatte-
förpliktelser)

I tillägg åläggs koncernledningsmedlemmar att bygga upp ett
aktieinnehav som motsvarar en multipel av deras grundlön,
för att säkerställa att deras intresse sammanfaller med aktie-
ägarnas intresse. Kravet, per 2010, är fem gånger grundlönen
för koncernchefen och fyra gånger grundlönen för andra kon-
cernledningsmedlemmar. Nya koncernledningsmedlemmar
ska sträva efter att nå dessa nivåer inom fyra år. Dessa krav
på aktieinnehav granskas årligen baserat på grundlön och
aktiekursens utveckling.

4.1 Årlig grundlön och förmåner

Grundlönen för medlemmar i koncernledningen bestäms med
hänsyn till motsvarande befattningar utanför ABB utifrån
bedömningar med hjälp av Hay-metoden som beskrivs ovan.
Grundlönen utvärderas årligen på basis av Hays årliga under-
sökning Top Executive Compensation in Europe för ledande
befattningshavare baserade i Europa och Top Executive
Compensation in the US för ledande befattningshavare base-
rade i USA. Befattningshavares resultat under föregående år i
förhållande till individuellt satta mål beaktas dessutom när
löneökningar övervägs.

Koncernledningsmedlemmar erhåller pensionsförmåner
som betalas till 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 jämförbar pensionsplan i USA, där han är
placerad. ABB har som målsättning att ligga på en pensions-
förmånsnivå jämförbar med de 25 procenten högst betalande
bolagen i Schweiz. Den nuvarande nivån fastställdes efter en
undersökning av schweiziska företag som ABB beställde
2007 från konsultföretaget Towers Watson.

Medlemmarna i koncernledningen erhåller pensionsför-
måner och andra förmåner, i enlighet med tabellen för ersätt-
ning under Ersättning till koncernledningen 2010 i denna rap-
port.
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Markets samt 42 procent för övriga medlemmar i koncern-
ledningen.

De tilldelade aktierna utfaller till deltagarna efter tre år om
ABB:s totala avkastning för aktieägarna uppfyller vissa krite-
rier. Exempelvis utfaller ingen tilldelning om ABB:s resultat är
svagare än för hälften av jämförelsegruppen. Utfallet blir 33
procent om ABB:s resultat över utvärderingsperioden är
positivt och lika med medianen för jämförelsegruppen samt
stiger proportionellt till 100 procent om ABB:s resultat är
positivt och minst jämförbar med tre fjärdedelar av jämförel-
segruppens resultat.

Om ABB:s resultat är negativt men bättre än hälften av
jämförelsegruppens resultat kommer antalet tilldelade aktier
under 2010 års LTIP att reduceras.

Dessutom gäller att ingen tilldelning faller ut om ABB är
olönsamt under kalenderåret som föregår slutet av en treårig
LTIP. Det lönsamhetsmått som används för detta syfte är
operativ nettovinst, vilket är ABB:s nettovinst justerad för
sådana finansiella poster som styrelsen bedömer vara extra-
ordinära (såsom avyttringar, förvärv etc.).

Bedömningen av ABB:s resultat i förhållande till jämför-
elsegruppen för varje treårsperiod görs av en oberoende
tredje part. För 2010 års LTIP kommer tilldelningen att utbe-
talas kontant.

Lojalitetskomponent
Den andra delen av den långsiktiga rörliga ersättningen är
utformad för att behålla ledande befattningshavare och utgör
en större del av 2010 års LTIP än i tidigare års planer. LTI-
planer tidigare än 2010 innehåller en investeringskomponent,
enligt vilken deltagarna, vid ingången av treårsperioden,
kunde deponera aktier från sitt personliga innehav motsva-
rande värdet av 33 procent av den kortsiktiga rörliga ersätt-
ningen det året. Om aktierna behålls under hela treårsperio-
den belönas deltagaren med lika många aktier till av ABB.

Från och med 2010 års plan tilldelas medlemmarna i kon-
cernledningen villkorligt ett antal aktier, vars värde vid pla-
nens ingång, är lika med en viss procentsats av deras grund-
lön. För 2010 var procentsatserna 100 procent för
koncernchefen, 75 procent för CFO och chefen för Global
Markets samt 65 procent för övriga medlemmar i koncernled-
ningen. Tilldelningen kan bli lägre om en befattningshavare
inte når de personliga mål som fastställts för föregående
kalenderår.

Aktierna betalas ut efter tre år till de medlemmar i kon-
cernledningen som fortfarande arbetar för företaget. De kan
välja att få utbetalat 30 procent kontant, i huvudsak för att
hjälpa dem att uppfylla sina inkomstskatteförpliktelser. Enligt
villkoren i LTIP förverkar medlemmar i koncernledningen sina
aktier om de lämnar ABB på egen begäran, medan de som
går i pension eller ombeds att lämna företaget tilldelas aktier
pro rata.

4.2 Kortsiktig rörlig ersättning

Betalning av kortsiktig rörlig ersättning till medlemmar i kon-
cernledningen är villkorad med uppfyllandet av fördefinierade
årliga mål som är specifika, mätbara och utmanande. För en
given period speglar därför denna ersättningsdel företagets
resultat i förhållande till målen för föregående period.

Under 2010 var de koncernomfattande målen samstäm-
miga med de finansiella mått som kommunicerats till aktieä-
gare, dvs orderingång, intäkter, resultat före räntenetto och
skatter, kassaflöde från rörelsen och kostnadsbesparingar. De
första två måtten viktades vardera med 12,5 procent medan
de övriga tre viktades med vardera 25 procent.

Utbetalningen för fullt uppnådda mål uppgår till 150 pro-
cent av grundlönen för koncernchefen och 100 procent av
grundlönen för övriga medlemmar i koncernledningen. Om
målen ej uppnås fullt ut sänks utbetalningen och vid resultat
under en viss nivå betalas ingen bonus alls. Styrelsen kan god-
känna en högre bonus om målen överträffas.

4.3 Långsiktig rörlig ersättning

En viktig princip för ersättning till ledande befattningshavare i
ABB är att den ska uppmuntra till skapandet av värde för
företagets aktieägare och möjliggöra för medlemmar i kon-
cernledningen att ta del av företagets framgångar. Värdeska-
pande mäts i total avkastning för aktieägare (TSR), vilket är
lika med procentuell förändring av värdet av ABB:s aktie plus
utdelningar över en treårsperiod.

Företagets långsiktiga bonusprogram (LTIP) utgör den
huvudsakliga mekanismen genom vilken medlemmar i kon-
cernledningen och andra ledande befattningshavare blir upp-
muntrade att skapa värde för aktieägarna. LTIP betalas ut
årligen och består av en prestationskomponent och en lojali-
tetskomponent..

Prestationskomponent
Den första delen är utformad för att premiera deltagare i LTIP
som har uppnått en högre TSR än för en jämförelsegrupp av
företag inom samma bransch. Denna jämförelsegrupp fast-
ställs av GNCC på rekommendationer av en oberoende tredje
part (en global investmentbank) och utvärderas årligen. Jäm-
förelsegruppen 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.

Under varje treårsplan är medlemmarna i koncernled-
ningen villkorligt tilldelade ett antal aktier som, vars värde vid
planens ingång är lika med en viss procentsats av deras
grundlön. Under 2010 var procentsatserna 67 procent för
koncernchefen, 50 procent för CFO och chef för Global
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4.4 Avgångsvederlag
Anställningskontrakt för medlemmar i koncernledningen inne-
håller uppsägningstider på upp till 12 månader, under vilken
tid de har rätt till lön och kortsiktig rörlig ersättning. Dess-
utom gäller att om bolaget säger upp en koncernlednings-
medlems 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 i upp till 12 ytterligare månader.

5. Ersättning till koncern-
ledningen 2010
ABB redovisar ersättning till varje medlem i koncernledningen
uppdelat i respektive ersättningsdel, vilket är utöver kraven
enligt Swiss Code of Obligations.

Den prestationsbaserade ersättningsdelen under LTIP
värderas med hjälp av den vedertagna Monte Carlo-model-
len, en simuleringsteknik godkänd av US GAAP (redovis-
ningsstandarden som ABB tillämpar). Genom att bedöma
sannolikheten av olika nivåer av utfall ger den en realistisk
uppskattning av deras värde.

Följande tabell ger en översikt över den totala ersätt-
ningen till medlemmarna i koncernledningen under 2010,
bestående av kontant ersättning och ett uppskattat värde av
aktier som villkorligt tilldelats under den treåriga LTI-plan som
löper fram till 2013. Kontant ersättning inkluderar lön, kortsik-
tig rörlig ersättning för 2009 och pensionsförmåner såväl
som andra förmåner av främst karaktären social- och sjukför-
säkringar. Ersättningen visas i bruttobelopp (före avdrag för
arbetsgivaravgifter och pensioner).

Detaljer om den aktiebaserade ersättningen till medlem-
mar i koncernledningen under 2010 ges i tabellen för deras
aktieinnehav under Koncernledningens innehav av ABB-
aktier och optioner i den här rapporten. I överensstämmelse
med tidigare praxis är inga lån eller garantier utfärdade till
koncernledningsmedlemmar 2010.

Medlemmar i koncernledningen är berättigade att delta i
programmet för medarbetare, ESAP, ett aktieoptionsprogram
med utgivning varje år, som erbjuds medarbetare runt om i
världen. Utöver ovanstående bonusprogram för koncernled-
ningen deltog sju medlemmar i koncernledningen i den
sjunde omgången av ESAP. ESAP finns beskrivet under Med-
arbetaraktieprogram under Ägarstyrning i den här årsredovis-
ningen.

Medlemmar i koncernledningen får inte delta i aktieop-
tionsprogrammet för nyckelpersoner MIP, även beskrivet
under Medarbetaraktieprogram under Ägarstyrning. De

optioner, optionsrätter och syntetiska optioner som innehas
av medlemmar i koncernledningen (och som redovisas under
Koncernledningens innehav av ABB-aktier och optioner i den
här rapporten) tilldelades dem som en del av ersättning vid
tidigare befattningar inom ABB.

6. Övriga arvoden och
ersättningar
Under 2010 betalade inte ABB några arvoden eller ersätt-
ningar till styrelseledamöter eller medlemmar i koncernled-
ningen för tjänster till ABB andra än de som redovisats ovan.
Inte heller har ABB under 2010 betalat andra arvoden eller
ersättningar, annat än på normala marknadsvillkor, till närstå-
ende till en styrelseledamot eller medlem i koncernledningen
för tjänster till ABB.

7. Ersättning till tidigare
medlemmar i styrelsen
respektive koncern-
ledningen
Med undantag av vad som redovisas ovan gjorde inte ABB
några utbetalningar till någon före detta medlem i styrelsen
eller koncernledningen 2010.

Tom Sjökvist och Anders Jonsson, som båda lämnade
koncernledningen 2010, har förpliktat sig att inte utföra något
arbete som kan konkurrera med ABB:s verksamheter under
en period av 12 månader från dagen då de formellt gick i
pension.

Tom Sjökvist lämnade koncernledningen 30 september
2010 och gick formellt i pension från ABB 28 februari 2011.
Han kommer att erhålla totalt 770 000 CHF i kompensation
för förpliktelsen att inte konkurrera med ABB. Anders Jons-
son lämnade koncernledningen 31 juli 2010 och gick formellt
i pension från ABB 31 december 2010. Han kommer att
erhålla totalt 671 667 CHF för motsvarande förpliktelse.

Villkoren för ersättning för rådgivande uppdrag som ABB
eventuellt erbjuder dem under 12 månader efter deras for-
mella pensionering är också en del av överenskommelsen
med Tom Sjökvist och Anders Jonsson.



ABB Årsredovisning 2010 | Ersättningar 33

Ersättning till koncernledningen 2010

Grundlön

Kortsiktig

bonus (1)

Pensions-

förmåner

Andra

förmåner (2)

Uppskattat

värde av aktie-

tilldelning 2010 (3)

Total

ersättning

2010

(CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF)

Joe Hogan 1 900 003 3 420 000 270 325 407 461 2 012 883 8 010 672

Michel Demaré 1 200 006 1 440 000 257 251 749 790 952 800 4 599 847

Gary Steel 770 005 924 000 272 136 499 581 527 565 2 993 287

Ulrich Spiesshofer 780 001 876 000 220 234 339 459 534 405 2 750 099

Diane de Saint Victor 730 003 876 000 257 634 356 857 500 160 2 720 654

Bernhard Jucker 919 999 1 104 000 266 002 393 193 630 324 3 313 518

Peter Leupp 770 005 924 000 276 280 333 196 527 565 2 831 046

Veli-Matti Reinikkala (4) 647 903 710 640 207 512 169 151 457 458 2 192 664

Brice Koch (tillträdde 1 januari 2010) 700 000 – 217 434 204 114 479 598 1 601 146

Tarak Mehta (tillträdde 1 oktober

2010) (5) 162 500 – 51 758 53 712 – 267,970

Totalt nuvarande

koncernledningsmedlemmar 8 580 425 10 274 640 2 296 566 3 506 514 6 622 758 31 280 903

Tom Sjökvist (pensionerad från kon-

cernledningen 2010-09-30) (6) (7) 770 005 924 000 282 498 397 205 – 2 373 708

Anders Jonsson (pensionerad från

koncernledningen 2010-07-31) (7) 619 998 744 000 263 559 375 349 – 2 002 906

Totalt tidigare

koncernledningsmedlemmar 1 390 003 1 668 000 546 057 772 554 – 4 376 614

Totalt 9 970 428 11 942 640 2 842 623 4 279 068 6 622 758 35 657 517

Tabellen visar kortsiktiga bonusbelopp för 2009, utbetalat 2010. Därför finns ingen kortsiktig rörlig ersättning redovisad för de koncernledningsmedlemmar som tillträdde under 2010
eftersom belopp för sådan ersättning inte relaterar till deras roll som koncernledningsmedlemmar. Den kortsiktiga bonusen är kopplad till gruppens styrkort och däri definierade mål-
punkter. Vid full måluppfyllelse av de definierade målen kan koncernchefen maximalt erhålla 150 procent av sin grundlön och övriga i ledningen maximalt 100 procent av grundlönen i
bonus. Styrelsen kan godkänna en högre utbetalning än 100 procent om målen överträffas. Den förväntade kortsiktiga bonusutbetalningen för 2010 uppgår till 11 951 170 CHF.
Kortsiktig bonus utbetalas i mars 2011, efter publiceringen av bokslutet.
Andra förmåner består av utbetalningar relaterade till social- och sjukförsäkringar, barns utbildning, transport, skatterådgivning och engångsposter.
Uppskattat värde på aktiebaserad tilldelning är beroende av resultat och andra parametrar (t ex. aktiekursens utveckling) och kan därför avvika från värdena ovan på tilldelningsdagen,
15 mars 2013. Ovanstående värden har räknats fram genom användandet av marknadsvärdet av ABB-aktien vid programmets start och i enlighet med Monte Carlo-modellen.
Veli-Matti Reinikkala erhöll 50 procent av sin grundlön i USD och 50 procent i euro till en fast växlingskurs. Dollarkursen har omräknats till CHF till en växlingskurs av 0,94 CHF per USD.
Innan Tarak Mehta tillträdde som medlem av koncernledningen deltog han i företagets långsiktiga bonusprogram och erhöll i enlighet med detta under 2010 en aktiebaserad bonus på
290 726 CHF, som ej var relaterad till hans utnämning till koncernledningen.
Tom Sjökvist erhöll en tilläggsersättning på 85 426 CHF i kontant ersättning för förlorade pensionsförmåner till följd av att han fortsatte att arbeta efter 60 års ålder, inkluderad i andra för-
måner.
Ovanstående ersättningsbelopp till Tom Sjökvist och Anders Jonsson är avtalsreglerade belopp för perioden januari till december 2010.

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)
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8. Ersättningar 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”.

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

2010-12-31(1) 2009-12-31(1)

Hubertus von Grünberg 82 167 52 970

Roger Agnelli 149 408 144 657

Louis R. Hughes 49 677 69 926

Hans Ulrich Märki 368 676 351 288

Michel de Rosen 111 328 104 317

Michael Treschow 86 071 81 271

Bernd W. Voss 157 890 151 497

Jacob Wallenberg (2) 163 618 158 867

Totalt 1 168 835 1 114 793

Per den 31 december totalt 1 041 025 aktier och 961 983 aktier för 2010 respektive 2009,
utgörande ersättning till styrelseledamöter under aktuella och tidigare år.
Aktiebelopp angivna i denna tabell inkluderar inte aktier som innehas och förvaltas av
Investor AB, där Jacob Wallenberg är ordförande.

Utöver av vad som beskrivs i detta avsnitt ägde ingen
styrelseledamot eller till styrelseledamot närstående person
ABB-aktier eller ABB-optioner.

9.2 Koncernledningens innehav av
ABB-aktier och optioner

Per den 31 december 2010 ägde medlemmar av koncernled-
ningen följande antal aktier (eller ADS som motsvarar sådana
aktier), villkorade tilldelningar av ABB-aktier under LTIP, syn-
tetiska optioner eller optionsrätter (inlösta eller oinlösta enligt
notering) under MIP eller oinlösta aktier enligt andra bonus-
avtal, enligt tabell ”Koncernledningens innehav av ABB-aktier
och optioner”.

Dessutom hade per 31 december 2010 följande medlem-
mar i koncernledningen villkorligt tilldelats ABB-aktier i resul-
tatbaserad ersättning under LTIP 2010 som, vid tidpunkten
för inlösen, kommer att utbetalas kontant. Därutöver innehar
vissa medlemmar i koncernledningen syntetiska optioner
(WAR) som berättigar innehavaren kontant utbetalning av
marknadsvärde av motsvarande noterade optioner vid tiden
för inlösen. Inga oinlösta syntetiska optioner innehades under
MIP av någon koncernledningsmedlem.

Antal villkorligt

tilldelade aktier

enligt resultatdelen

under LTIP 2010

Innehav av in-

lösta syntetiska

optioner under

MIP

Namn (inlösen 2013)

Joe Hogan 58 854 –

Michel Demaré 27 740 –

Gary Steel 14 952 –

Ulrich Spiesshofer 15 146 –

Diane de Saint Victor 14 175 –

Bernhard Jucker 17 865 185 000

Peter Leupp 14 952 375 000

Veli-Matti Reinikkala 12 965 –

Brice Koch 13 593 –

Tarak Mehta 8 392 –

Totalt 198 634 560 000

Utöver vad som beskrivs i detta avsnitt innehade, per 31
december 2009, ingen medlem i koncernledningen eller när-
stående person till medlem i koncernledningen några ABB-
aktier eller ABB-optioner. För jämförande information om
aktie- och optionsinnehav för medlemmar i koncernledningen
under 2009, se ”Note 12 to the Financial Statements of ABB
Ltd” i Financial review i den engelska versionen av den här
årsredovisningen.

(1)

(2)
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9.3 Totalt innehav av ABB-aktier och
optioner

Per den 31 december 2010 ägde styrelseledamöter och
medlemmar i koncernledningen mindre än 1 procent av
bolagets totala antal utestående aktier.

Koncernledningens innehav av ABB-aktier och optioner

Oinlösta per 31 december 2010
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(inlösen 2011) (inlösen 2011) (inlösen 2012) (inlösen 2012) (inlösen 2013)

(inlösen 2011

och 2013)

Joe Hogan 71 923 – 145 039 26 923 268 362 45 000 87 841 379 364

Michel Demaré (5) 363 445 – 71 880 10 490 127 119 34 054 41 609 –

Gary Steel 200 858 – 29 390 8 634 67 974 16 919 23 140 –

Ulrich Spiesshofer 144 580 – 27 863 8 309 64 443 16 147 23 440 –

Diane de Saint Victor 159 008 – 27 863 8 178 64 443 16 262 21 938 –

Bernhard Jucker 102 468 – 35 115 9 739 81 215 18 590 27 647 –

Peter Leupp 116 516 – 29 390 8 597 67 974 13 917 23 140 –

Veli-Matti Reinikkala 101 716 – 23 902 6 866 63 320 16 174 20 065 –

Brice Koch 27 224 – 22 252 3 200 42 408 – 21 036 –

Tarak Mehta 9 082 190 850 19 853 2 786 37 467 5 576 12 714 –

Totalt 1 296 820 190 850 432 547 93 722 884 725 182 639 302 570 379 364
1) Inkluderar deponerade aktier som matchar 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 inlöses under båda åren 2011 och 2013.
4) Deltagarna kan välja att få 30% av värdet av de tilldelade aktierna utbetalat kontant.
5) Totalt aktieinnehav inkluderar 4 500 aktier som ägs tillsammans med maka.



36 Finansiell sammanfattning | ABB Årsredovisning 2010



Innehåll

Finansiell sammanfattning

39 Resultaträkning

41 Kassaflödesanalys

42 Förändring av eget kapital

40 Balansräkning

44 Aktieinformation

ABB Årsredovisning 2010 | Finansiell sammanfattning 37



38 Finansiell sammanfattning | ABB Årsredovisning 2010



ABB Årsredovisning 2010 | Finansiell sammanfattning 39

Resultaträkning

31 december (miljoner dollar förutom aktiedata) 2010 2009 2008

Försäljning produkter 26 291 26 820 29 705

Försäljning tjänster 5 298 4 975 5 207

Summa intäkter 31 589 31 795 34 912

Kostnader produkter -18 607 -19 057 -20 506

Kostnader tjänster -3 453 -3 413 -3 466

Summa rörelsekostnader -22 060 -22 470 -23 972

Bruttovinst 9 529 9 325 10 940

Försäljnings- och administrationskostnader -4 615 -4 491 -4 795

Ej orderrelaterad forskning och utveckling -1 082 -1 037 -1 027

Övriga intäkter (kostnader), netto -14 329 -566

Resultat före räntenetto och skatter 3 818 4 126 4 552

Ränteintäkter och utdelningar 95 121 315

Räntekostnader och andra finansiella kostnader -173 -127 -349

Vinst från kvarvarande verksamheter före skatt 3 740 4 120 4 518

Skatter -1 018 -1 001 -1 119

Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt 2 722 3 119 3 399

Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter, netto efter skatt 10 17 -21

Nettovinst 2 732 3 136 3 378

Nettovinst tillhörande minoritetsintressen -171 -235 -260

Nettovinst tillhörande ABB 2 561 2 901 3 118

Belopp tillhörande ABB:s aktieägare:

Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt 2 551 2 884 3 142

Nettovinst 2 561 2 901 3 118

Grundläggande vinst per aktie, tillhörande ABB:s aktieägare:

Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt 1,12 1,26 1,37

Nettovinst 1,12 1,27 1,36

Vinst per aktie, vid full konvertering, tillhörande ABB:s aktieägare:

Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt 1,11 1,26 1,37

Nettovinst 1,12 1,27 1,36

Medelvärdet av antalet aktier (i miljoner) som använts i beräkningar:

Grundläggande resultat per aktie tillhörande ABB:s aktieägare 2 287 2 284 2 287

Utspädd vinst per aktie, vid full konvertering, tillhörande ABB:s aktieägare 2 291 2 288 2 296

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

Finansiell sammanfattning
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31 december (MUSD förutom aktiedata) 2010 2009

Likvida medel 5 897 7 119

Kortfristiga placeringar 2 713 2 433

Fordringar, netto 9 970 9 451

Varulager, netto 4 878 4 550

Förutbetalda kostnader 193 236

Uppskjuten skatt 896 900

Övriga omsättningstillgångar 801 540

Summa omsättningstillgångar 25 348 25 229

Finansiella fordringar 420 452

Materiella anläggningstillgångar, netto 4 356 4 072

Goodwill 4 085 3 026

Övriga immateriella tillgångar, netto 701 443

Förutbetalda pensioner och övriga ersättningar till anställda 173 112

Investeringar i bolag redovisade enl. kapitalandelsmetoden 19 49

Uppskjuten skatt 846 1 052

Övriga anläggningstillgångar 347 293

Summa tillgångar 36 295 34 728

Leverantörsskulder 4 555 3 853

Förskottsfakturering 1 730 1 623

Övriga kortfristiga skulder 1 526 1 326

Kortfristig upplåning och kortfristig andel av långfristig upplåning 1 043 161

Förskott från kunder 1 764 1 806

Uppskjuten skatt 357 327

Garantireserveringar 1 393 1 280

Avsättningar och övriga skulder 2 726 2 603

Upplupna kostnader 1 644 1 600

Summa kortfristiga skulder 16 738 14 579

Långfristig upplåning 1 139 2 172

Pensioner och andra ersättningar till anställda 831 1 179

Uppskjuten skatt 411 328

Övriga skulder 1 718 1 997

Summa skulder 20 837 20 255

Ansvar och förbindelser

Eget kapital:

Aktiekapital och övriga bundna fonder (2 308 782 064 och 2 329 324 797 aktier den 31 december 2010 resp 2009) 1 454 3 943

Balanserade vinstmedel 15 389 12 828

Accumulated other comprehensive loss -1 517 -2 084

Treasury stock, anskaffningsvärde (25 317 453 och 39 901 593 aktier den 31 december 2010 resp 2009) -441 -897

Totalt aktiekapital, ABB 14 885 13 790

Minoritetsintressen 573 683

Summa eget kapital 15 458 14 473

Summa skulder och eget kapital 36 295 34 728

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

Balansräkning
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31 december (miljoner dollar) 2010 2009 2008

Kassaflöde från rörelsen

Nettovinst 2 732 3 136 3 378

Justeringar för nettovinst som inte ingår i kassaflöde från rörelsen:

Avskrivningar och amortering 702 655 661

Pensioner och andra medarbetarförmåner -51 -28 43

Uppskjuten skatt 151 -56 -199

Nettovinst från försäljning materiella anläggningstillgångar -39 -15 -49

Förlust (vinst) från bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden -3 2 -15

Övrigt 106 -6 233

Förändring rörelsekapital:

Kundfordringar, netto -407 256 -1 266

Varulager, netto -264 1 130 -800

Leverantörsskulder 678 -718 522

Förskottsfakturering 89 295 539

Reserveringar, netto -69 -241 677

Förskottsbetalningar från kunder -25 -316 130

Övriga tillgångar och skulder, netto 597 -67 104

Summa kassaflöde från rörelsen 4 197 4 027 3 958

Kassaflöde från investeringsverksamheten:

Förändring finansiella fordringar -7 -7 7

Förvärv kortfristiga fordringar (ej trading) -3 391 -243 -1 081

Förvärv marknadsnoterade värdepapper (med dag för inlösen) -65 -918 –

Förvärv av kortsiktiga investeringar -2 165 -3 824 -2 512

Investeringar materiella anläggningstillgångar -840 -967 -1 171

Förvärv verksamheter (netto efter förvärvade likvida medel) och förändringar i kapitalinvesteringar -1 313 -161 -653

Försäljning kortfristiga placeringar (ej trading) 807 79 110

Försäljning av marknadsnoterade värdepapper (till försäljning) 531 855 –

Försäljning av marknadsnoterade värdepapper (med dag för inlösen) 290 730 –

Försäljning av kortsiktiga investeringar 3 276 2 253 5 305

Försäljning materiella anläggningstillgångar 47 36 94

Avyttring verksamheter och bolag redovisade enl kapitalandelsmetoden (netto efter avyttrade likvida medel) 83 16 46

Övrigt – -21 -31

Summa kassaflöde från (använt i) investeringsverksamheten -2 747 -2 172 114

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring lån med löptid högst 90 dagar 52 -59 -10

Ökad upplåning 277 586 458

Återbetalning lån -497 -705 -786

Utfärdade aktier 16 89 49

Transaktioner Treasury shares -166 – -621

Betalning av utdelningar i form av en minskning av det nominella värdet -1 112 -1 027 -1 060

Förvärv av minoritetsintressen -956 -48 –

Betalning av utdelningar till minoritetsaktieägare -193 -193 -152

Övrigt 49 8 3

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 530 -1 349 -2 119

Effekter av kursdifferens på likvida medel -142 214 -230

Justering nettoförändring likvida medel i tillgångar klassificerade till salu och i avvecklade verksamheter – – 26

Förändring av likvida medel, netto – kvarvarande verksamhet -1 222 720 1,749

Likvida medel vid periodens början 7 119 6 399 4 650

Likvida medel vid periodens slut 5 897 7 119 6 399

Kompletterande kassaflödesinformation

Betalda räntor 94 156 244

Betalda skatter 884 1 090 1 065

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

Kassaflödesanalys
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Förändring av eget kapital

Per den 31 december 2010, 2009 och 2008 (miljoner USD)

Aktiekapital

och övriga

bundna fonder

Balanserade

vinstmedel

Ingående balans 1 januari 2008 5 780 6 809

Comprehensive income:

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 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 minoritetsintressen

Betald utdelning till minoritetsaktieägare

Betald utdelning i form av nominell värdeminskning -1 060

Återköpta aktier enligt aktieåterköpsprogram

Aktiebaserade program 63

Utfärdande av aktier 28

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 minoritetsintressen -49

Betald utdelning till minoritetsaktieägare

Betald utdelning i form av nominell värdeminskning -1 024

Transaktioner Treasure shares -3

Aktiebaserade betalningssystem 66

Utfärdande av aktier 90

Teckningsrätter 22

Utgående balans 31 december 2009 3 943 12 828

Comprehensive income:

Nettovinst 2 561

Justering valutakursdifferenser

Förändringar av marknadsvärde av available-for-sale securities (netto efter skatt -2 USD)

Oavräknad (vinst) förlust relaterad till pensioner (netto efter skatt -25 USD)

Förändringar i derivat som utgör säkring av betalningsflöden (netto efter skatt -19 USD)

Total comprehensive income

Förändringar i minoritetsintressen -836

Betald utdelning till minoritetsaktieägare

Betald utdelning i form av nominell värdeminskning -1 112

Annullering av återköpta aktier under aktieåterköpsprogram -619

Transaktioner Treasury shares

Aktiebaserade betalningssystem 66

Utfärdande av aktier 13

Teckningsrätter -1

Utgående balans 31 december 2010 1 454 15 389

Se vidare i noter i kapitlet ”Financial review” i den engelska utgåvan av denna årsredovisning.
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Accumulated other comprehensive loss

Justering

valutakurs-

differanser

Orealiserad

vinst -förlust

available-for-sale

securities

Justering

pensioner

och andra

förmånsplaner

Orealiserad

vinst -förlust

på kassa-

flödesderivat

Total

accumulated

other compre-

hensive loss

Treasury

stock

Totalt eget

kapital ABB

Minoritets-

intressen

Totalt eget

kapital

-906 7 -486 55 -1 330 -302 10 957 592 11 549

3 118 260 3 378

-754 -754 -754 -41 -795

6 6 6 6

76 76 76 -1 75

-492 -492 -492 1 -491

-216 -216 -216 -216

1 738 219 1 957

– -45 -45

– -154 -154

-1 060 -1 060

-619 -619 -619

63 63

21 49 49

30 30

-1 654 83 -978 -161 -2 710 -900 11 158 612 11 770

2 901 235 3 136

598 598 598 12 610

-63 -63 -63 -63

-90 -90 -90 -2 -92

181 181 181 181

3 527 245 3 772

-49 20 -29

– -194 -194

-1 024 -1 024

3 – –

66 66

90 90

22 22

-1 056 20 -1 068 20 -2 084 -897 13 790 683 14 473

2 561 171 2 732

349 349 349 21 370

-2 -2 -2 -2

148 148 148 -3 145

72 72 72 72

3 128 189 3 317

-836 -110 -946

– -189 -189

-1 112 -1 112

619 – –

-228 -228 -228

66 66

65 78 78

-1 -1

-707 18 -920 92 -1 517 -441 14 885 573 15 458
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Aktieinformation

Under 2010 ökade ABB Ltd:s aktiekurs på SIX Swiss Exchange med 4 procent, medan Swiss Performance Index ökade
3 procent. Aktiekursen på NASDAQ OMX Stockholm ökade med 10 procent jämfört med OMX 30 Index, som ökade
med 21 procent. Aktiekursen för ABB Ltd-aktien på New York Stock Exchange (NYSE) ökade med 18 procent, medan
S&P 500 Index ökade med 13 procent.
Källa: Bloomberg

SIX Swiss Exchange

(CHF)

NASDAQ OMX

Stockholm

(SEK)

New York

Stock Exchange

(USD)

Högsta 23,86 161,30 22,69

Lägsta 18,43 129,00 16,05

31 december 20,83 151,60 22,45

Daglig handelsvolym, i medeltal 8 260 000 2 750 000 3 170 000

Per den 31 december 2010 uppgick ABB Ltd:s börsvärde, baserat på antalet utestående aktier (totalt antal utestående
aktier: 2 283 464 611), till ca 47,6 miljarder CHF (50,8 miljarder USD, 340,3 miljarder SEK).

Per den 31 december 2010 var det totala antalet direktregistrerade aktieägare i ABB Ltd ca 182 000 stycken. Ytterligare
cirka 280 000 aktieägare ägde sina aktier indirekt genom förvaltare. Totalt hade ABB cirka 462 000 aktieägare.

Per den 31 december 2010 ägde Investor AB, Stockholm, Sverige, 166 330 142 aktier, vilket motsvarar 7,2 procent av
totalt kapital och antal röster, och per den 6 april ägde BlackRock Inc, New York, USA, 70 267 934 aktier i ABB Ltd,
motsvarande 3,0 procent av totalt kapital och röster. Såvitt ABB känner till, ägde ingen annan aktieägare 3 procent, eller
mer, av de totala rösterna den 31 december 2010.

ABB:s styrelse har föreslagit en utdelning för 2010 på 0,60 CHF per aktie, jämfört med 0,51 CHF per aktie för 2009.
Omvandlat till dollar, enligt växlingskursen 31 december 2010, motsvarar utdelningen cirka 57 procent av ABB:s net-
tovinst för 2010. Förslaget är i linje med företagets utdelningspolitik att betala en stadigt ökande men hållbar utdelning
över konjunkturcykeln.

Styrelsen föreslår också att utdelningen sker från kapitaltillskottsreserven i ABB Ltd, vilket enligt en nylig förändring i
schweizisk skattelagstiftning innebär att utdelningen inte blir föremål för schweizisk källskatt. Förslaget är föremål för
aktieägarnas godkännande vid ABB:s årsstämma 29 april 2011. Om förslaget godkänns kommer första handelsdag
utan rätt till utdelning att vara 3 maj 2011 och utbetalningsdag i Schweiz 6 maj 2011.

2010 2009 2008

Utdelning per aktie (CHF) 0,60 (1) 0,51 0,48

Nominellt värde per aktie (CHF) 1,03 1,54 2,02

Röster per aktie 1 1 1

Vinst per aktie (USD) (2) 1,12 1,27 1,36

Eget kapital per aktie (USD) (3) 6,52 6,02 4,89

Kassaflöde från rörelsen per aktie (USD) (2) 1,83 1,76 1,72

Utdelning i procent av nettovinst (%) (4) 57% 39% 33%

Utestående aktier, vägt genomsnitt, grundläggande (antal i miljoner) 2 287 2 284 2 287

Utestående aktier, vägt genomsnitt vid full konvertering (antal i miljoner) 2 291 2 288 2 296

Föreslagen av styrelsen och föremål för aktieägarnas godkännande på årsstämman 29 april 2011 i Zürich, Schweiz.
Beräkning baserad på antal utestående aktier, vägt genomsnitt vid full konvertering.
Beräkning baserad på antal utestående aktier 31 december.
Utdelning per aktie (omvandlat till USD med växlingskurs 31 december) delat med vinst per aktie.

Kursutveckling för
ABB Ltd-aktien under 2010

Aktiekurser
(tabellen innehåller stängningskurser)

Börsvärde

Ägarstruktur

Större aktieägare

Förslag beträffande utdelning

Nyckeltal

(1)

(2)

(3)

(4)
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ABB Ltd:s årsstämma hålls fredagen 29 april 2011 kl 10:00 i Messe Zürich, Zürich-Oerlikon, Schweiz. Årsstämman hålls
i huvudsak på tyska och kommer att simultantolkas till engelska och franska. Aktieägare som är införda i aktieregistret,
med rätt att rösta per den 19 april 2011, är berättigade att delta i stämman i Zürich, Schweiz, och i informationsmötet i
Västerås, Sverige.

Innehavare av registrerade aktier i ABB Ltd kommer att få sina inträdeskort på begäran genom att skicka in svarskortet
som bifogas inbjudan. Svarskortet eller en motsvarande skriftlig anmälan måste vara företaget tillhanda senast 21 april
2011. Av tekniska skäl kan svar som inkommer senare än detta datum inte beaktas. Den kompletta texten i inbjudan
kommer enligt Article 700 i Swiss Code of Obligations att publiceras i Schweizerisches Handelsamtsblatt den 5 april 2011.

Informationsmöte för aktieägare i Sverige hålls i Västerås 2 maj kl 12:00.

Resultatet för första kvartalet 2011 27 april

ABB Ltd:s årsstämma i Zürich 29 april

ABB Ltd:s informationsmöte i Västerås 2 maj

Resultatet för andra kvartalet 2011 21 juli

Resultatet för tredje kvartalet 2011 27 oktober

ABB Ltd är noterat på SIX Swiss Exchange, NASDAQ OMX Stockholm och New York Stock Exchange.

CH 001 222 171 6.

SIX Swiss Exchange ABBN
NASDAQ OMX Stockholm ABB
New York Stock Exchange (NYSE) ABB

SIX Swiss Exchange ABBN VX
NASDAQ OMX Stockholm ABB SS
New York Stock Exchange (NYSE) ABB US

SIX Swiss Exchange ABBN.VX
NASDAQ OMX Stockholm ABB.ST
New York Stock Exchange (NYSE) ABB.N

Long-term corporate credit rating: A
Long-term senior unsecured debt: A
Short-term corporate credit rating: A–1
Outlook: Stable

Long-term senior unsecured rating: A3
Short-term debt rating: Prime-2
Outlook: Stable

Kreditvärdigheten kan när som helst revideras. ABB har inga överenskommelser med andra organisationer
avseende kreditbetyg.

ABB Ltd:s årsstämma

Inträdeskort

Viktiga datum för ABB Ltd:s
aktieägare 2011

Handel med ABB Ltd-aktien

Den globala ISIN-koden
för ABB aktien är:

Tickersymboler för ABB Ltd

Tickersymboler för ABB Ltd
på Bloomberg

Tickersymboler för ABB Ltd
på Reuters

Credit rating för ABB Ltd
per den 28 februari 2011
Standard & Poor’s

Moody’s
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Fritt kassaflöde beräknas som summan av netto likvida medel från rörelsen justerad för förändringar i finansiella
fordringar, investeringar i anläggningstillgångar och ersättningar från försäljning av anläggningstillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital, i procent av Sysselsatt kapital, beräknas som EBIT multiplicerat med (1 – skattesat-
sen). 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) för-
skott från kunder, och 5) upplupna kostnader.

Operativt EBIT och operativ EBIT-marginal beräknas enligt följande:

31 december

2010

EBIT enligt resultaträkningen 3 818

justerat för effekterna av:

Orealiserade vinster och förluster på derivat (FX, råvaror, inbäddade derivat) 3

Realiserade vinster och förluster på derivat där den underliggande

säkringstransaktionen ännu inte har realiserats 9

Orealiserade valutakursförändringar i fordringar/skulder

(och tillhörande tillgångar/förpliktelser) 79

Omstrukturering och omstruktureringsrelaterade kostnader 213

Operativt EBIT 4 122

Intäkter enligt resultaträkningen 31 589

justerat för effekterna av:

Orealiserade vinster och förluster på derivat -80

Realiserade vinster och förluster på derivat där den underliggande

säkringstransaktionen ännu inte har realiserats -28

Orealiserade valutakursförändringar i fordringar (och tillhörande tillgångar) 100

Intäkter från rörelsen 31 581

Operativ EBIT-marginal (= Operativt EBIT i % av intäkter från rörelsen) 13,1%

Utestående offentliga obligationer per den 1 mars 2011

Nominellt belopp Kupongränta Förfalloår Bloombergkod Reuterskod

ABB International Finance Ltd 650 MEUR 6,5% 2011 ABB 6.5 11/30/11 CH018119617=

ABB International Finance Ltd 700 MEUR 4,625% 2013 ABB 4.625 06/06/13 CH025291581=

Definitioner av fritt kassaflöde,
avkastning på sysselsatt kapital
och operativt EBIT.

Operativt EBIT

Information om ABB:s obligationer
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Utveckling för ABB Ltd-aktien
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Kursutveckling för ABB Ltd-aktien

Swiss Performance Index normerat

Kursutveckling för ABB Ltd-aktien

OMX 30 Index normerat
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Kursutveckling för ABB Ltd-aktien

Dow Jones Index normerat
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Källa: Bloomberg
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En starkare grund för tillväxt
ABB-koncernens årsredovisning 2010
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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.com

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 2010 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 utta-
landen på nuvarande förväntningar, uppskattningar
och prognoser om faktorer som kan påverka våra
framtida resultat, inklusive världsekonomiska för-
hållanden såväl som ekonomiska förhållanden i de
regioner och industrier som utgör viktiga markna-
der 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 framåtsyf-
tande uttalanden. Dessa framåtsyftande uttalanden
är föremål för risker, osäkerheter och antaganden,
inklusive bland annat (i) affärsrisker relaterade till
rådande ekonomiska läge (ii) kostnader i samband
med efterlevnadsaktiviteter; (iii) svårigheter att för-
utspå framtida marknadsmässiga och ekonomiska
förhållanden; (iv) effekter av, och förändringar i,
lagar, förordningar, statliga policies, beskattning
samt standarder och praxis för redovisning; (v)
förändringar i råvarupriser; (vi) effekter av konkur-
rens och förändrade ekonomiska och marknads-
mässiga förhållanden på de produktmarknader och

geografiska regioner vi verkar i; (vii) vår förmåga att
förutse och reagera på tekniska förändringar och
industristandarder som växer fram på marknader vi
verkar på; (viii) rätt timing för utveckling av nya pro-
dukter, tekniker och tjänster som våra kunder har
användning för; (ix) inneboende risker i stora lång-
tidsprojekt som delar av vår verksamhet är engage-
rade i; (x) svårigheter i samband med att driva verk-
samheter 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 förvänt-
ningarna 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 osäker-
heter är det inte säkert att framåtsyftande informa-
tion, händelser och omständigheter, som presen-
teras i denna årsredovisning, verkligen inträffar.
Våra faktiska resultat kan avvika väsentligt från de
som har förutspåtts i sådana framåtsyftande utta-
landen.




