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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 men utan avdrag för schweizisk källskatt. 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.
Det särskilda utdelningsförfarandet innebär att deltagande aktieägare tillfälligt registreras hos
Euroclear Sweden AB dels som innehavare av aktier i ABB utan utdelningsrätt, dels som berättigad till
utdelning från ABB Norden Holding AB.
För villkor och ytterligare information, se bifogad informationsbroschyr om det särskilda utdelningsförfarandet.
Genom att underteckna denna anmälningssedel intygar och bekräftar jag/vi att jag/vi har skatterätts lig
hemvist, det vill säga är obegränsat skattskyldig(a) i Sverige* samt att jag/vi önskar delta i ABB:s
särskilda utdelningsförfarande 2022 och följande år (till dess att jag/vi avyttrar aktierna eller meddelar
ABB annat) med samtliga mina/våra, på avstämningsdagen, hos Euroclear Sweden AB registrerade
aktier i ABB. För det särskilda utdelningsförfarandet år 2022 är avstämningsdagen den 17 mars 2022.
Samtidigt åtar jag/vi mig/oss att omgående till SEB Emissioner anmäla eventuell ändring beträffande
skatterättslig hemvist.
* Se definition på anmälningssedelns baksida.

Uppgift om adress, VP-konto, aktieinnehav och skatterättslig hemvist kommer att inhämtas från
Euroclear Sweden AB.
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)

Bestämmelser om skattskyldighet i Sverige och integritetspolicy

Allmänt
Omfattningen av en fysisk och juridisk persons skattskyldighet enligt svensk skattelagstiftning beror på
om personen är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Den som är begränsat skattskyldig är däremot
skattskyldig endast för inkomster som har anknytning
till Sverige.
Fysisk person
Följande personer är obegränsat skattskyldiga i
Sverige.
1. Den som är bosatt i Sverige.
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och
som tidigare har varit bosatt här.
Som bosatt i Sverige räknas den som har sin verkliga
bosättning här, d.v.s. normalt alla som är folkbokförda här eller som annars tillbringar dygnsvilan här.
Med stadigvarande vistelse avses en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer, varvid
man bortser från tillfälliga avbrott i vistelsen. För att
avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i
Sverige har väsentlig anknytning hit ska ett antal
anknytningsfaktorer beaktas, av vilka man gör en
samlad bedömning.
Juridisk person
Juridiska personer, såsom aktiebolag, investmentbolag, stiftelser, vissa fonder, med flera, är obegränsat
skattskyldiga i Sverige om de på grund av sin registrering eller, om registrering inte har skett, platsen för
styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som svenska juridiska personer. Även
personer som är skattebefriade, exempelvis vissa
stiftelser, kan falla in under termen obegränsat skattskyldiga om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Övrigt
Ovan har beskrivits den interna svenska lagstiftningens bestämmelser om skattskyldighet. Den svenska
beskattningsrätten kan emellertid ha inskränkts
genom dubbelbeskattningsavtal som Sverige har
ingått med andra stater. Härvid hänvisas till respektive avtal.
Om det föreligger osäkerhet huruvida en person är
obegränsat skattskyldig eller ej, bör kontakt tas med
Skatteverket.
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.

