
Inbjudan till årsstämma i ABB Ltd i Zürich
och informationsmöte i Västerås:
Torsdag 26 april kl 10:00 i Zürich,
Fredag 27 april kl 10:00 i Västerås



2  |  informationsmöte ABB

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of ABB Ltd on April 26, 2012 at 10:00 a.m. 

in Zurich, Switzerland, and/or Information meeting in Västerås, Sweden, on April 27, 2012 at 

10:00 a.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 phone: +46 21 340140
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Inbjudan

Årsstämman för ABB Ltd hålls torsdagen 26 april 2012, 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 27 april,  
kl 10:00. Vi bjuder på kaffe och smörgås före mötet. Se program på sidan 8 i denna 
inbjudan.  

Dagordning

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

1. Rapportering för räkenskapsåret 2011
– Årsredovisning samt koncernbokslut
– Årsbokslut
– Revisionsberättelse

2.1 Godkännande av årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2011
Styrelsen föreslår att årsredovisning, koncernbokslutet och årsbokslutet för 2011 
godkänns.

2.2 Rådgivande omröstning avseende ersättningar 2011
Styrelsen föreslår att ersättningsnivåerna till styrelse och koncernledning (på sid 29-39
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 2011.
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3. Ansvarsfrihet för styrelse och ledning
Styrelsen föreslår att styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2011.

4. Fördelning av disponibla vinstmedel och fördelning av kapitaltillskottsreserv

Nettovinst 2011 CHF 1 094 007 101

Balanserade vinstmedel från föregående år CHF 2 203 511 115

Totalt för årsstämman disponibla vinstmedel CHF    3 297 518 216

Styrelsen föreslår

a) att disponibla vinstmedel 2011 överförs i ny räkning, och

b) att omvandla kapitaltillskottreserven till andra reserver till ett belopp av 0,65 CHF per 
aktie och distribution av en utdelning för räkenskapsåret 2011 på 0,65 CHF per 
aktie, baserat på maximalt 2 314 743 264 utdelningsbara aktier*.

* Den för utdelning tillgängliga summan inom kapitaltillskottreserven kommer att bestämmas utifrån antalet 
aktier med rätt till utdelning och kommer att justeras därefter. Den totala summan som kommer att utbeta-
las får inte överstiga 1 504 583 121,60 CHF.
I beslutet om utbetalning av utdelning ska årsstämman ta hänsyn till att ABB Ltd endast kommer att betala 
utdelning för aktier som inte ingår i den så kallade DAF-planen enligt Artikel 8 i bolagsordningen och för 
aktier som inte innehas av ABB Ltd och dess dotterbolag.
Aktieägare som har skatterättslig hemvist i Sverige och som deltar i den etablerade DAF-planen kommer att 
motta ett belopp i svenska kronor från ABB Norden Holding AB som motsvarar den fastställda utdelningen 
för en registrerad aktie i ABB Ltd. Detta belopp är föremål för beskattning enligt svensk lagstiftning.
Första handelsdag utan rätt till utdelning förväntas vara 30 april 2012. Utbetalning i Schweiz förväntas ske 4 
maj 2012 och 8 maj i Sverige.

Förklaring: Disponibla vinstmedel för 2011 ska överföras i ny räkning. Istället för en utdelning från disponibla 
vinstmedel föreslår styrelsen att utdelningen sker från kapitaltillskottsreserven med ett belopp av 0,65 CHF 
per aktie. Till följd av en skattereform i schweizisk skattelagstiftning, som trädde i kraft 1 januari 2011, blir 
utbetalning av utdelning från kapitaltillskottsreserv inte föremål för schweizisk källskatt.
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5. Omval till styrelsen
Mandatperioden för alla ledamöter i styrelsen går ut vid årsstämman 26 april 2012.

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
–  Jacob Wallenberg, svensk medborgare
–  Ying Yeh, kinesisk medborgare
–  Hubertus von Grünberg, tysk medborgare

till styrelsen för ytterligare en mandatperiod av ett år, fram till årsstämman 2013.

Omvalet till styrelsen ska ske på individuell basis.

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

6. Omval av revisorer
Styrelsen föreslår att Ernst & Young AG omväljes som revisorer för räkenskapsåret 
2012.
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Handlingar
Årsredovisningen blir tillgänglig för granskning av aktieägarna från och med 30 mars 
2012 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid ABB:s 
kontor på Kopparbergsvägen 2, Västerås. Inbjudan med dagordning och styrelsens 
förslag sänds per post direkt till de aktieägare som är införda i aktieregistret, 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 18 april 2012 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 2012. 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 juridisk person företräder endast aktieägare som 
lämnar fullmakt till förmån för styrelsens förslag. Fullmakter med motstridiga instruk-
tioner 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 (eller den han må sätta i sitt ställe) 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
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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 24 april 2012, 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 
15 maj 2012 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz. De kommer också 
att finnas tillgängliga via internet på www.abb.com.

Zürich 28 mars 2012

Er tillgivne
För styrelsen i 
ABB Ltd

Hubertus von Grünberg, ordförande
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Informationsmöte

Informationsmöte för aktieägare i Västerås fredag 27 april kl 10:00
Aktieägare i Sverige är, förutom att delta i årsstämman i Zürich, välkomna till ett infor-
mationsmöte i Västerås fredagen 27 april kl 10:00 (dörrarna öppnas kl 09:00).
ABB:s koncernledning representeras av Michel Demaré, ekonomi och finanschef. 
Anmälan till informationsmötet görs på samma blankett som anmälan att delta i och 
rösta på årsstämman i Zürich.

Preliminärt program för informationsmötet i Västerås
Plats:  Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås
kl 09:00 Dörrarna öppnas
 Kaffe och smörgås serveras
kl 10:00  Mötet börjar

Välkomna och mötets öppnande
Johan Söderström, vd ABB Sverige

ABB-koncernens resultat 2011 – Utsikter för 2012
Michel Demaré, Ekonomi och finanschef ABB-koncernen

ABB Sverige – Verksamheten 2011 – Utsikter för 2012
Johan Söderström, vd ABB Sverige

ABB investerar för framtidens kraftsystem 
Per Eckemark, chef Division Power Systems, Sverige

Att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare
Åsa Jackson, Personaldirektör, ABB Sverige

Matematikstöd till skolelever
Johan Wendt, grundare av Mattecentrum
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Frågor och svar
Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor. Suzanne Lagerholm, Kommunikationsdirek-
tör ABB Sverige, är moderator.

Michel Demarés 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 klockan 12:10.
 
Vi hälsar våra aktieägare hjärtligt välkomna!

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

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

Transport med tåg
Tåg mellan Stockholm och Västerås går ungefär en gång i timmen. Det är gångavstånd 
mellan Västerås centralstation och Aros Congress Center







Kontakta oss

ABB Ltd 
Investor Relations
Tel: +46 (0)21 34 01 40 
 
www.abb.com
www.abb.se 
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