
Inbjudan
Årsstämma i ABB Ltd i Zürich
torsdagen den 8 maj 2008 kl 10:00

Informationsmöte i Västerås
fredagen den 9 maj 2008 kl 10:00
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Årsstämman för ABB Ltd hålls torsdag 8 maj 2008, kl 10.00 

(dörrarna öppnas kl 9.00) i Messe Zurich hall, Wallisellenstr. 49, i Zurich-Oerlikon, 

Schweiz.

Aktieägare i Sverige är välkomna till årsstämman i Zürich, liksom till ett informations-

möte som hålls i Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås, fredagen den 9 maj 

kl 10:00 (dörrarna öppnas kl 9.00). Se program på sidan 9 i denna inbjudan.

Dagordning

Styrelsen för ABB Ltd förelägger följande dagordning och förslag till årsstämman 

för diskussion och beslut: 

1.  Rapportering för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning samt koncernbokslut

Koncernrevisionsberättelse

Årsbokslut

Revisionsberättelse

2. Godkännande av årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2007

Styrelsen föreslår att årsredovisning, koncernbokslutet och årsbokslutet för 2007 

godkänns.

3.  Ansvarsfrihet för styrelse och ledning

Styrelsen föreslår att styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. 

4. Disposition av disponibla vinstmedel och upplösning av bundna reserver

Nettovinst 2007 CHF 1 174 538 560

Överfört från föregående år CHF    597 724 638

Disponibla vinstmedel för årsstämman CHF 1 772 263 198

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of ABB Ltd on May 8, 2008 at 
10:00 a.m. in Zurich, Switzerland, and/or Information meeting in Västerås, Sweden, on 
May 9, 2008 at 10:00 a.m.

This invitation, in Swedish, has been distributed to all VPC-registered shareholders. For 
an English version, visit our website: www.abb.com/investorrelations or contact ABB 
Investor Relations in Sweden, tel +46 21 32 50 00, e-mail: investor.relations@ch.abb.com
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Styrelsen föreslår att lösa upp CHF 2 086 682 937  av de bundna reserverna och 

fördela dessa upplösta reserver till fria reserver samt att överföra disponibla vinstme-

del i ny räkning till ett belopp av CHF 1 772 263 198.

Förklaring: Till följd av konverteringen av våra konvertibla obligationer under senare år har våra 
bundna reserver ökat betydligt. Styrelsen föreslår därför upplösning av CHF 2 086 682 937 i 
bundna reserver och fördelning av dessa upplösta reserver till fria reserver. Detta kommer att 
öka vår flexibilitet med hänsyn till aktiekapital, bland annat i samband med det aktuella 
återköpsprogrammet. Såsom vidare beskrivs under punkt 6 föreslår styrelsen en återbetalning 
till aktieägarna i form av en minskning av det nominella värdet. Av denna anledning föreslår inte 
styrelsen någon utdelning i år.

5. Utökning av villkorat aktiekapital

Styrelsen föreslår att skapa ytterligare villkorat aktiekapital till ett belopp om högst 

CHF 500 000 000 och därmed möjliggöra utgivning av upp till 200 000 000 ABB 

Ltd-aktier genom en ändring av de första tre paragraferna i artikel 4 i bolagsordningen 

(Article 4bis of the Articles of Incorporation) till följande lydelse: 

Artikel 4bis – Villkorat aktiekapital

1) Aktiekapitalet kan utökas med ett belopp om högst CHF 525 000 000 genom 

utgivning av upp till 210 000 000 fullt betalda registrerade aktier till ett nominellt 

värde av CHF 2,50 per aktie,

a) upp till beloppet CHF 500 000 000 genom lösen av konverteringsrätter och/eller 

warranter som beviljats i samband med bolagets eller något koncernbolags 

utgivning, på nationella eller internationella kaptialmarknader av nya, eller 

tidigare utgivna, obligationer eller andra kapitalmarknadsinstrument av bolaget 

eller något av koncernens bolag, och

b) upp till beloppet CHF 25 000 000 genom utnyttjande av optionsrätter som 

beviljats aktieägare av bolaget eller av något av koncernens bolag. Styrelsen får 

tilldela optionsrätter som inte utnyttjats av aktieägare för andra syften i bolagets 

intresse.

Aktieägarnas ska ej ha förköpsrätt i samband med utgivning av konvertibla eller 

warrantbärande obligationer eller andra finansmarknadsinstrument eller beviljande 

av warranter. De då aktuella ägarna av konverteringsrätter och/eller warranter ska 

vara berättigade att teckna sig för de nya aktierna. Villkoren för konverteringsrätter 

och/eller warranter ska fastställas av styrelsen.
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2) Köp av aktier genom lösen av konverteringsrätter och/eller warranter samt varje 

därpå överlåtelse av aktierna ska vara föremål för förbehållen enligt artikel 5 i 

denna bolagsordning.

3) I samband med bolagets eller något av koncernens bolags utgivning av konverti-

bla eller warrantbärande obligationer eller andra finansmarknadsinstrument ska 

styrelsen vara bemyndigad att begränsa eller avvika från aktieägarnas företrädes-

rätt om sådan utgivning syftar till att finansiera eller återfinansiera förvärvet av ett 

företag, delar av ett företag, innehav eller nya investeringar, eller avser utgivning på 

nationella eller internationella kapitalmarknader. Om styrelsen beslutar om 

avvikelse från företrädesrätten ska följande gälla:

De konvertibla eller warrantbärande obligationerna eller andra finansmarknads-

instrument ska ges ut till aktuella marknadsvillkor och de nya aktierna ska ges ut 

i enlighet med aktuella marknadsvillkor med hänsyn till aktiekursen och/eller 

andra jämförbara instrument som har ett marknadspris. Konverteringsrätter kan 

utnyttjas inom längst en 10-årsperiod, och warranter kan utnyttjas inom längst 

en 7-årsperiod, i vardera fallen från respektive utgivningsdatum. Företrädesrät-

ten för aktieägarna kan beviljas indirekt. 

Förklaring: Det föreslagna tillskottet av villkorat aktiekapital är avsett att stärka ABB:s finansiella 
flexibilitet. Det ersätter det villkorade kapital som användes i samband med ABB:s nyligen 
utgivna konvertibla obligationer.

6. Kapitalminskning genom återbetalning av nominellt värde

Styrelsen föreslår:

a) att minska aktiekapitalet på CHF 5 790 037 755,00 med CHF 1 111 687 248,96 

till CHF 4 678 350 506,04 genom att minska det nominella värdet av de registre-

rade aktierna från CHF 2,50 med CHF 0,48 till CHF 2,02 och att använda den 

nominella värdeminskningen för återbetalning till aktieägarna; 

b) att bekräfta som ett resultat av revisionsberättelsen att kreditorernas fordringar är 

täckta fullt ut oaktat kapitalminskningen;

c) att ändra artikel 4, paragraf 1 i bolagsordningen till följande lydelse gällande per 

datumet för införandet av kapitalminskningen i aktiebolagsregistret (föreslagna 

ändringar står i kursiv stil): 
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Artikel 4 paragraf 1

Bolagets aktiekapital är CHF 4 678 350 506,04 fördelat på 2 316 015 102 fullt 

betalda registrerade aktier. Varje aktie har ett nominellt värde av CHF 2,02.

d) att ändra artikel 4bis paragraf 1 och 4, samt artikel 4ter paragraf 1 i bolagsord-

ningen, i motsvarande grad avspeglande det sänkta nominella värdet av de 

registrerade aktierna från CHF 2,50 med CHF 0,48 till CHF 2,02, från och med 

datumet för införandet av kapitalminskningen i aktiebolagsregistret.

7.  Ändring i bolagsordningen relaterad till kapitalminskningen

Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under 

punkt 6 föreslår styrelsen ändring av artikel 13 paragraf 1 i bolagsordningen enligt 

följande (föreslagna ändringar står i kursiv stil):

Artikel 13 paragraf 1

En eller flera aktieägare vars sammantagna aktieinnehav representerar ett totalt 

nominellt värde av minst CHF 1 000 000 808 000 kan begära att få en punkt 

inkluderad på dagordningen vid årsstämma. Sådan begäran ska göras skriftligen 

minst 40 dagar före stämman och begäran ska i detalj ange denna eller dessa 

aktieägares punkter och förslag till dagordningen.

Förklaring: Förslaget under denna punkt 7 är ett resultat av den föreslagna minskningen av 
aktiekapital under punkt 6. Om aktieägarna godkänner minskningen av aktiekapitalet föreslås 
att gränsen för när aktieägare kan begära att få en punkt inkluderad på dagordningen vid 
årsstämman sänks i motsvarande grad. Ändringen av artikel 13 paragraf 1 i bolagsordningen 
kommer endast att införas i aktiebolagsregistret tillsammans med den godkända aktiekapitals-
minskningen enligt punkt 6.

8. Övriga ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av artikel 8 paragraf 1, 19i), 20, 22 paragraf 1, och 28 i 

bolagsordningen enligt följande lydelse (föreslagna ändringar står i kursiv stil):

a) Ändring av artikel 8 paragraf 1 i bolagsordningen 

Artikel 8 paragraf 1

Bolaget har infört ett särskilt utdelningsförfarande enligt vilket aktieägare som är 

bosatta i Sverige har möjligheten att hos VPC registreras som innehavare av 

sammanlagt högst 600 004 716 registrerade aktier med vilande rätt till utdelning. 

Så länge aktierna är registrerade på sådant sätt hos VPC vilar rätten till utdelning 
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från bolaget. I stället skall ABB Participation Norden Holding AB för varje 

sådan aktie, genom utdelning som grundas på rätten till utdelning på en 

preferensaktie, betala ett belopp i svenska kronor motsvarande den utdelning 

bolaget beslutat att betala på övriga registrerade aktier.

b) Ändring av artikel 19i) i bolagsordningen

Artikel 19 i)

Bifall från minst två tredjedelar av de företrädda rösterna erfordras för årsstämmans 

beslut i fråga om 

. . . 

i) Upplösning av bolaget utan likvidation.

c) Ändring av artikel 20 i bolagsordningen

Artikel 20

Bolagets styrelse skall bestå av lägst 7 och högst 13 ledamöter som alla skall 

vara aktieägare.

d) Ändring av artikel 22 paragraf 1 i bolagsordningen

Artikel 22 paragraf 1

Styrelsen skall inom sig välja en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Den skall utse en sekreterare som inte behöver vara styrelseledamot.

e) Ändring av artikel 28 i bolagsordningen

Artikel 28

1 Revisorerna och koncernrevisorerna, som båda  väljs av årsstämman varje år, 

skall ha de befogenheter och åligganden som anges i lag. 

2. Särskilda revisorer, som skall väljas av årsstämman varje år, skall ha de befo-

genheter och åligganden som tillkommer dem vid de särskilda granskningar 

som krävs i samband med kapitalökningar (artiklarna 652f, 653f och 653i i den 

schweiziska obligationsrätten [Schweizerisches Obligationenrecht]).
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Förklaring: Med undantag för ändringen av artikel 8 paragraf 1 (avspeglande en förändring av 
bolagets namn) och artikel 22 paragraf 1 i bolagsordningen avspeglar alla förändringar under 
denna punkt 8 nyliga ändringar i Swiss Code of Obligations. För att anpassa artikel 20 i 
bolagsordningen till aktuell Swiss Code of Obligations föreslår styrelsen att kravet att en direktör 
ska ha minst en aktie i ABB Ltd. stryks. Detta förslag ändrar inte ABB:s policy att varje ledamot 
av styrelsen är ålagd att ta 50% eller, vid deras inval, 100% av sitt styrelsearvode i form av 
aktier i ABB Ltd.

9. Val av styrelse 

Mandatperioden för alla ledamöter av styrelsen går ut vid årsstämman den 8 maj 2008. 

Nuvarande ledamöter är tillgängliga för omval. I enlighet härmed föreslår styrelsen 

omval av:

Hubertus von Grünberg, tysk medborgare

Roger Agnelli, brasiliansk medborgare

Louis R. Hughes, amerikansk medborgare

Hans Ulrich Märki, schweizisk medborgare

Michel de Rosen, fransk medborgare

Michael Treschow, svensk medborgare

Bernd W. Voss, tysk medborgare

Jacob Wallenberg, svensk medborgare

till styrelsen för ytterligare en mandatperiod av ett år, fram till och med årsstämman 2009.  

Omvalet till styrelsen ska ske på individuell basis.

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

10. Val av revisorer

Styrelsen föreslår att Ernst & Young AG väljs som revisorer för räkenskapsåret 2008.
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Handlingar och anmälan

Handlingar

Årsredovisningen blir tillgänglig för granskning av aktieägarna från och med den 17 

april 2008 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid 

ABB:s kontor, Kopparbergsvägen 2, Västerås. Inbjudan med dagordning och 

styrelsens förslag sänds per post direkt till de aktieägare som är införda i aktieregist-

ret, i Sverige i den av VPC förda aktieboken, med rätt att rösta. Årsredovisningen 

sänds till de aktieägare som så begär. Årsredovisningen är också tillgänglig på 

Internet på ABB:s webbplats www.abb.com respektive www.abb.se.

Anmälan och inträdeskort

Aktieägare införda i aktieregistret med rätt att rösta, i Sverige i den av VPC förda 

aktieboken, senast den 28 april 2007 har rätt att delta i årsstämman i Zürich respektive 

i  informationsmötet i Västerås. Inträdeskort till årsstämman respektive informationsmö-

tet erhålls genom att insända den svarsblankett som bifogas denna inbjudan. Svars-

blanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB tillhanda senast den 2 maj 

2008. Svar som inkommer senare än detta datum kommer inte att beaktas.

Fullmakter

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

a) annan röstberättigad aktieägare; eller

b) vårt företag:

om annan instruktion ej föreligger kommer aktieägarens röst att avges till förmån 

för styrelsens förslag. ABB Ltd som koncern företräder endast aktieägare som 

lämnar fullmakt till förmån för styrelsens förslag. Fullmakter med motstridiga 

instruktioner vidarebefordras till det oberoende ombudet; eller 

c) det oberoende ombudet:

aktieägare kan bemyndiga Dr. Hans Zehnder, advokat och notarie, Bahnhofplatz 1, 

CH 5401 Baden, Schweiz, att vara företrädare (befullmäktigat ombud) i enlighet 

med artikel 689c i Swiss Code of Obligations. Dr. Zehnder röstar enligt instruktio-

ner. Om inga instruktioner har lämnats avges aktieägarens röst till förmån för 

styrelsens förslag; eller 

d) depåbanken.
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Depåbanker

Depåbanker som företräder aktieägare vid stämman ombeds att i god tid informera 

bolaget om antalet aktier de företräder, dock senast 6 maj 2008, kl 14.00.

Översättning

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

Webbsändning

Årsstämman sänds på internet på www.abb.com.

Beslut som tas av årsstämman kommer att finnas tillgängliga för granskning från den 

23 maj 2008 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz. De kommer också 

att finnas tillgängliga via internet på www.abb.com.

Zurich den 8 april 2008

För styrelsen i

ABB Ltd

Hubertus von Grünberg, ordförande
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Informationsmöte i Västerås fredagen den 9 maj 2008 kl 10:00

Aktieägare i Sverige är, förutom att delta i årsstämman i Zürich, välkomna till ett 

informationsmöte i Västerås fredagen den 9 maj kl 10:00 (dörrarna öppnas kl 09:00). 

Representanter för ABB:s koncernledning deltar. Anmälan till informationsmötet görs 

på samma blankett som anmälan att delta i och rösta på årsstämman i Zürich. 

Svarsblankett och svarskuvert bifogas denna inbjudan.

Preliminärt program för informationsmötet i Västerås

Plats: Aros Congress Center

Munkgatan 7

Västerås

kl 09:00 Dörrarna öppnas

Kaffe och smörgås serveras

kl 10:00 Mötet börjar

Välkomna och mötets öppnande

Sten Jakobsson, vd ABB Sverige

ABB-koncernens resultat 2007 – Utsikter för 2008

Hubertus von Grünberg, Styrelseordförande

Michel Demaré, vd och koncernchef (CEO), ekonomi- och finansdirektör (CFO)

ABB Sverige – Verksamheten 2007 – Utsikter för 2008

Sten Jakobsson, vd ABB Sverige

Frågor och svar

Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till koncernledningen.

Suzanne Lagerholm, Informationsdirektör ABB Sverige, är moderator.

Michel Demarés och Hubertus von Grünbergs anföranden hålls på engelska och 

simultantolkas till svenska. Frågor kan ställas på svenska. Svar som ges på engelska 

simultantolkas.

Mötet beräknas ta cirka två timmar.

Vi hälsar våra aktieägare hjärtligt välkomna!
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Hur tar man sig till informationsmötet?

Aros Congress Center ligger centralt i Västerås, intill parkeringshuset Punkt, och på 

promenadavstånd från centralstationen.

Transport med bil

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

Transport med tåg

Tåg mellan Stockholm och Västerås går ungefär en gång i timmen. Nedan exempel 

på tågtider:

Från Stockholm C till Västerås C Från Västerås C till Stockholm C

Avgång Ankomst Avgång Ankomst

07:36 08:37 12:53 13:53

08:06 09:07 13:53 14:53


