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Årsstämman för ABB Ltd hålls måndagen 26 april 2010, 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 konserthuset, Kopparbergsv 1, Västerås, tisdagen 27 april kl 13:00.  
Vi bjuder på kaffe och smörgås efter mötet. Se program på sidan 10 i denna inbjudan.

Dagordning

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

1. Rapportering för räkenskapsåret 2009
–  Årsredovisning samt koncernbokslut
–  Årsbokslut
–  Revisionsberättelse

2.1  Godkännande av årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2009
Styrelsen föreslår att årsredovisning, koncernbokslutet och årsbokslutet för 2009
godkänns.

2.2 Rådgivande röst för ersättningar under 2009 till styrelse och ledning
Styrelsen föreslår att ersättningsnivåerna till styrelse och koncernledning (på sid 48-55
i ABB-koncernens årsredovisning) godkänns (icke bindande, rådgivande röstning). 

Förklaring: I årsredovisningen framgår de principer som ligger till grund för ersättning till koncernledning och styrelse, 
vidare framgår de belopp som har betalats under 2009.

Inbjudan

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of ABB Ltd on April 26, 2010 at 10:00 a.m. in

Zurich, Switzerland, and/or Information meeting in Västerås, Sweden, on April 27, 2010 at 1:00 p.m.

This invitation, in Swedish, has been distributed to all registered shareholders at Euroclear Sweden  

(former VPC). 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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3.  Ansvarsfrihet för styrelse och ledning
Styrelsen föreslår att styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

4. Disposition av disponibla vinstmedel och upplösning av bundna reserver
Nettovinst 2009 CHF 1 338 382 652

Överfört från föregående år CHF 2 555 479 132

Disponibla vinstmedel för årsstämman CHF 3 893 861 784

Styrelsen föreslår att lösa upp CHF 340 000 000 av de bundna reserverna och fördela
dessa upplösta reserver till fria reserver samt att överföra disponibla vinstmedel i ny
räkning till ett belopp av CHF 3 893 861 784.

Förklaring: Till följd av förra årets minskning av aktiekapitalet när det nominella värde minskades har vi mycket högre bundna 
reserver än vad som krävs. Styrelsen föreslår därför upplösning av CHF 340 000 000 i bundna reserver och fördelning av 
dessa upplösta reserver till fria reserver. Detta kommer att öka ABB:s flexibilitet med hänsyn till aktiekapital. 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. Kapitalminskning genom annullering av aktier
Styrelsen föreslår: 

a)  en minskning av aktiekapitalet med CHF 34 919 500,00 från CHF 3 587 160 187, 
38 till CHF 3 552 240 687,38 genom att annullera de 22 675 000 aktier med ett 
nominellt värde om CHF 1,54 per aktie som är återköpta under företagets 
aktieåterköps-program som presenterades i februari 2008;

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 med kursiv stil):

 Artikel 4 paragraf 1
 Bolagets aktiekapital är CHF 3 552 240 687,38 fördelat på 2 306 649 797 fullt  
 betalda registrerade aktier. Varje aktie har ett nominellt värde av CHF 1,54.

Förklaring: Den föreslagna kapitalminskningen är ett resultat av det aktieåterköpsprogram som presenterades i februari 
2008. Under programmet har 22 675 000 aktier återköpts med ett genomsnittligt anskaffningspris om CHF 28,47 per aktie, 
samtliga under 2008 
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6. Kapitalminskning genom återbetalning av nominellt värde
Styrelsen föreslår:

a) att minska aktiekapitalet med CHF 1 176 391 396,47* från CHF 3 552 240 687,38* 
till CHF 2 375 849 290,91* genom att minska det nominella värdet av de registrerade 
aktierna från CHF 1,54 med CHF 0,51 till CHF 1,03 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):

  
 Artikel 4 paragraf 1
 Bolagets aktiekapital är CHF 2 375 849 290,91* fördelat på 2 306 649 797* fullt 

betalda registrerade aktier. Varje aktie har ett nominellt värde av CHF 1,03.

d) att ändra artikel 4bis paragraf 1 och 4, samt artikel 4ter paragraf 1 i bolagsordningen, 
i motsvarande grad avspeglande det sänkta nominella värdet av de registrerade 
aktierna från CHF 1,54 med CHF 0,51 till CHF 1,03, från och med datumet för 
införandet av kapitalminskningen i aktiebolagsregistret.

* I händelse av att årsstämman inte godkänner den föreslagna kapitalminskningen genom annullering av aktier som beskrivs  
i punkt 5, kommer antalet aktier och angivna belopp att justeras.
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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 616 000 412 000 kan begära att få en punkt inklu-
derad 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 bolags-
ordningen kommer endast att införas i aktiebolagsregistret tillsammans med aktiekapitalsminskningen enligt punkt 6.
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8. Ändringar i bolagsordningen
8.1 Ändring av Artikel 6 i bolagsordningen
Styrelsen föreslår att den nuvarande Artikel 6 i bolagsordningen, rörande aktieformer, 
ersätts med en ny Artikel 6, enligt följande:

 Artikel 6 – Aktiebrev och mellanliggande värdepapper
1 Företaget kan utfärda sina ägarregistrerade aktier i form av enskilda aktiebrev (Einze-

lurkunden), samlade aktiebrev (Globalurkunden) eller som värdebevis (Wertrechten). 
Enligt villkoren i lagstadgade regelverk kan företaget konvertera sina ägarregistrerade 
aktier från en till en  annan form vid valfri tidpunkt utan aktieägarnas godkännande. 
Företaget ska bära kostnaden för varje sådan konvertering.

2 Om ägarregistrerade aktier är utfärdade i form av enskilda aktiebrev (Einzelurkunden) 
eller samlade aktiebrev (Globalurkunden) ska de undertecknas av två medlemmar av  
styrelsen. Dessa underskrifter får vara faksimila.

3 Aktieägaren har ingen rätt att begära konvertering av formen för de ägarregistrerade 
aktierna. Varje aktieägare kan emellertid när som helst begära en skriftlig bekräftelse 
från företaget på de ägarregistrerade aktierna som innehas av sådan aktieägare, 
såsom framgår av aktieboken.

4 Mellanliggande värdepapper (Bucheffekten) baserade på ägarregistrerade aktier i 
företaget kan inte överlåtas genom tilldelning. Ett värdebevis som har utställts som 
säkerhet kan inte garanteras i samband med en överlåtelsehandling.

5 Ocertifierade aktiebevis på ägarregistrerade aktier som är registrerade hos  Euroclear 
Sweden AB kan pantsättas i enlighet med svensk lag.

Förklaring: Per den 1 januari 2010 har den nya lagen Swiss Federal Act on Intermediated Securities (FISA) trätt i kraft,  
tillsammans med reviderade regler i Swiss Code of Obligations (CO). Den nya lagstiftningen ger tydliga regler beträffande 
ocertifierade aktier. Bolagsordningen kommer att justeras i enlighet med FISA och de reviderade CO-reglerna.

8.2 Borttagande av Artikel 32 och 33 från bolagsordningen
Styrelsen föreslår ett borttagande av avdelning 6 i bolagsordningen som innehåller 
Artikel 32, ”Apport” och Artikel 33, ”förvärv av egendom”.

Förklaring: De två artiklarna skrevs in i bolagsordningen i samband med introduktionen av ABB:s enhetliga aktie 1999. I öve-
rensstämmelse med ”Swiss code of obligations” (CO) kan dessa tas bort nu, 10 år efter införandet av ABB:s enhetliga aktie.
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9. Val av styrelse
Mandatperioden för alla ledamöter i styrelsen går ut vid årsstämman 26 april 2010.

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

– Roger Agnelli, brasiliansk medborgare
– Louis R. Hughes, amerikansk medborgare
– Hans Ulrich Märki, schweizisk medborgare
– Michel de Rosen, fransk medborgare
– Michael Treschow, svensk medborgare
– Bernd W. Voss, tysk medborgare
– Jacob Wallenberg, svensk medborgare
– Hubertus von Grünberg, tysk medborgare

till styrelsen för ytterligare en mandatperiod av ett år, fram till och med årsstämman 2011.

Omvalet till styrelsen ska ske på individuell basis.

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

10. Val av revisorer
Styrelsen föreslår att Ernst & Young AG väljs som revisorer för räkenskapsåret 2010.
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Handlingar
Årsredovisningen blir tillgänglig för granskning av aktieägarna från och med 1 april 
2010 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid ABB:s 
svenska huvudkontor på Kopparbergsvägen 2, Västerås. Inbjudan med dagordning 
och styrelsens förslag sänds per post direkt till de aktieägare som är införda i aktie-
registret, med rätt att rösta. Årsredovisningen sänds till de aktieägare som så begär. 
Årsredovisningen är också tillgänglig på Internet på ABB:s webbplats  www.abb.se.

Anmälan och inträdeskort
Aktieägare införda i aktieregistret med rätt att rösta den 16 april 2010 har rätt att delta 
i årsstämman i Zürich respektive informationsmötet i Västerås. Inträdeskort till årsstäm-
man respektive informationsmötet erhålls genom att anmäla sig via aktieägarportalen 
på www.abb.se/aktie eller genom att insända den svarsblankett som bifogas denna 
inbjudan. Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB tillhanda senast 
den 20 april 2010. Svar som inkommer senare än detta datum kommer inte att beaktas.

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

a) annan röstberättigad aktieägare; eller

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

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

d) depåbanken.

Handlingar och anmälan



10  |  ABB Årsstämma

För enskild aktieägare som inte tillhör någon av ovan angivna kategorier gäller att 
ett aktieinnehav kan företrädas på årsstämman av endast en fysisk person, som 
också måste vara aktieägare i ABB. Biträden kan inte delta i årsstämman.

Instruktioner beträffande fullmakter   (i förekommande fall)

Aktieägare: Fullmaktshandlingar:

Omyndig Om den omyndige har två vårdnadshavare uppvisas personbevis och fullmakt 

för den vårdnadshavare som ska representera aktierna på mötet. Fullmakten i 

detta brev ska undertecknas av den andra vårdnadshavaren. Om den omyndige 

har en vårdnadshavare uppvisas endast personbevis. ”Personbevis som visar 

vårdnadshavare av minderårig” beställs hos Skatteverket.

Dödsbo Fullmakt för den som ska representera dödsboet krävs. Fullmakten ska vara 

undertecknad av samtliga dödsbodelägare.Vidare krävs kopia av första och 

sista sidan av inregistrerad bouppteckning.

Samägda aktier, 

äkta makar

En av makarna representerar aktierna som ombud. Fullmakt, undertecknad av 

den andra maken, krävs för ombudet.

Samägda aktier, 

Aktiesparklubbar

Endast en person kan representera aktierna som ombud. Fullmakt samt han-

dling som visar medlemmarna uppvisas. Fullmakten för ombudet skall vara un-

dertecknad av samtliga medlemmar.

Juridisk person Registreringsbevis från Bolagsverket erfordras. Detta skall vara högst sex 

månader  gammalt. Om firman endast tecknas av flera personer i förening krävs 

fullmakt undertecknad av vederbörliga firmatecknare.
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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 22 april 2010, 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
14 maj 2010 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz. De kommer också
att finnas tillgängliga via internet på www.abb.com.

Zürich 29 mars 2010

Er tillgivne
För styrelsen i
ABB Ltd

Hubertus von Grünberg, Chairman
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Informationsmöte i Västerås tisdagen 27 april 2010 kl 13:00
Aktieägare i Sverige är, förutom att delta i årsstämman i Zürich, välkomna till ett
informationsmöte i Västerås tisdagen 27 april kl 13:00. Representanter för ABB:s 
koncernledning deltar. Anmälan till informationsmötet görs på samma blankett som 
anmälan att delta i och rösta på årsstämman i Zürich.

Preliminärt program för informationsmötet i Västerås
Plats: Konserthuset, Kopparbergsv 1, Västerås
kl 13:00 Mötet börjar

Välkomna och mötets öppnande 
Sten Jakobsson, vd ABB Sverige

ABB-koncernens resultat 2009 – Utsikter för 2010 
Joe Hogan, koncernchef

ABB Sverige – Verksamheten 2009 – Utsikter för 2010
Sten Jakobsson, vd ABB Sverige

Presentation av den nya divisionen Discrete automation and motion (DM) i Sverige
Per-Arne Forsander, divisionschef DM Sverige

Frågor och svar
Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till koncernchefen.
Suzanne Lagerholm, Informationsdirektör ABB Sverige, är moderator.
Joe Hogans anförande hålls på engelska och simultantolkas till svenska.
Frågor kan ställas på svenska. Svar som ges på engelska simultantolkas till svenska.
Mötet beräknas vara avslutat 14:30.
Efter mötet serveras kaffe och smörgås.
Vi hälsar våra aktieägare hjärtligt välkomna!

Informationsmöte
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Hur tar man sig till informationsmötet?
Konserthuset ligger centralt i Västerås, rakt över gatan från ABB:s svenska  
huvudkontor, och på promenadavstånd från Centralstationen.

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

Transport med tåg
Tåg mellan Stockholm och Västerås går ungefär en gång i timmen. Konserthuset  
ligger ca 100 meter ifrån Västerås centralstation
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Noteringar
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Kontakta oss

ABB Ltd
Investor Relations 
Kopparbergsv. 2
721 83 Västerås
Tel: +46 (0)771 24 64 00
 
 
www.abb.se 
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