Ändring av tidigare anmälan till
ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2019
Skickas till:
SEB Emissioner AB03
106 40 Stockholm
Email:
emissioner@seb.se

OBS!
Denna anmälan om att du inte önskar delta i ABB:s särskilda utdelningsförfarande måste
vara SEB Emissioner tillhanda senast den 23 april 2019.

Samtliga aktieägare i ABB Ltd (ABB) som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige (det vill säga som
är obegränsat skattskyldiga i Sverige enligt en särskild definition) och som har sina aktier registrerade
hos Euroclear Sweden AB, erbjuds att delta i ABB:s särskilda utdelningsförfarande. Förfarandet innebär att aktieägarna erhåller sin utdelning från ABB Ltd:s svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB
med ett belopp i svenska kronor motsvarande den utdelning som utbetalas från ABB Ltd i schweiziska
franc. Detta innebär att för fysiska personer och dödsbon kommer avdrag för svensk preliminärskatt
att göras med 30 procent. Även för övriga aktieägare, det vill säga aktiebolag, investmentbolag, stiftelser, vissa fonder, med flera, kommer beskattning att ske i enlighet med gällande svenska regler.
Om du inte deltar i det särskilda utdelningsförfarandet kommer utdelningen att utbetalas från ABB Ltd
via Euroclear Sweden AB. Schweizisk källskatt kommer att innehållas med 35 procent på utdelningen.
För ytterligare information hänvisas till den informationsbroschyr om det särskilda utdelningsförfarandet som ABB har tagit fram.

Jag / vi önskar inte delta i ABB:s särskilda utdelningsförfarande och har förstått att schweizisk
källskatt därmed kommer att innehållas med 35 procent på utdelningen.

Uppgifter om ägaren
Personnummer / Organisationsnummer

Efternamn / Firma

Tilltalsnamn

Postutdelningsadress (gata, box o.dyl)

Postnummer

Ort och datum

Adressort

Tel. dagtid

Underskrift av ägare (i förekommande fall förmyndare)

Integritetspolicy sammanfattning
ABB åtar sig att skydda din integritet samt
respektera dina rättigheter att kontrollera hur dina
personuppgifter används. Nedan finns en
sammanfattning av den integritetspolicy som gäller
för ABB Asea Brown Boveri Ltd, och alla dess
dotterbolag.
I enlighet med vår integritetspolicy ansvarar det
ABB bolag som kommunicerar med dig för dina
personuppgifter och kontrollerar hur de används.
I första hand behandlar vi dina personuppgifter
för att administrera våra förpliktelser att, som ett
i Schweiz och Sverige börsnoterat företag, ge
utdelning till våra aktieägare. Vi utför dessa
aktiviteter baserat på vårt berättigade intresse att
tillhandahålla de svenska aktieägarna ett särskilt
utdelningsförfarande i enlighet med vad som
föreskrivs i ABB Ltd’s bolagsordning.
Du har följande rättigheter såvitt avser dina
personuppgifter: rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse av dina personuppgifter,
rätt till radering av dina personuppgifter, rätt till
dataportabilitet och rätt till begränsning av
databehandling och rätt att invända mot databehandling. För mer information om hur vi
använder dina personuppgifter och om dina
rättigheter i personuppgiftshänseende ber vid dig
ta del av vår fullständiga integritetspolicy på
www.abb.se/aktie.

