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Bästa aktieägare

Å styrelsens vägnar är det för mig ett nöje 
att bjuda in dig till den kommande års
stämman i ABB Ltd, som ska hållas i  
Samsung Hall, Hoffnigstrasse 1,  
8600 Dübendorf, Schweiz, torsdagen  
den 26 mars 2020, kl 10:00.

Verksamhetsåret 2019 var utmanande både 
för världsekonomin och för ABB. Geopoli
tisk osäkerhet påverkade några av våra vik
tiga marknader, särskilt inom Robotics & 
Discrete Automation, samtidigt som bety
dande resurser och uppmärksamhet har 
fått riktas mot den förestående avytt
ringen av Power Grids, vilken kommu
nicerades  december 2018. 

Trots det svåra marknadsläget och vår in
terna förändring har vi kunnat leverera ett 
bra resultat för 2019. Våra medarbetare an
tog utmaningarna på ett utmärkt sätt med 
följd att vi framgångsrikt kunde genom
föra den organisatoriska förändringen en
ligt plan, samtidigt som vi förbättrade vårt 
affärsutförande. 

Som VD sedan 17 april 2019 är jag glad över 
att den 1 mars 2020 överlämna rodret till 
vår nya VD, Björn Rosengren. Såväl styrel
sen som jag själv är övertygade om att ABB 
under Björns ledning kommer fortsätta 
 utvecklas och successivt bli allt starkare 
 under de kommande månaderna och åren.

Vi ser nu fram emot att träffa dig på års
stämman i Dübendorf den 26 mars 2020. 
Frukost erbjuds före mötet, med början 
kl 08:30.

Med vänlig hälsning,

Peter Voser
Styrelseordförande

— 
Inbjudan
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1. Godkännande av lednings
rapport, koncernbokslut och 
årsbokslut för 2019 

Förslag
Styrelsen föreslår att ledningsrapporten, 
koncernbokslutet och årsbokslutet för 
2019 godkänns.

Förklaring
Ledningsrapporten, koncernbokslutet och årsbok
slutet för 2019 hålls tillgängliga för granskning av 
aktieägarna på ABB:s huvudkontor. De finns även 
tillgängliga elektroniskt på www.abb.com/agm. 

2. Rådgivande omröstning 
avseende ersättnings
rapporten för 2019  

Förslag
Styrelsen föreslår att ersättningsrappor
ten för 2019 som redovisas i årsredovis
ningen godkänns (icke bindande, rådgi
vande omröstning).

Förklaring
Ersättningsrapporten beskriver principerna som 
ligger till grund för ersättning till styrelse och kon
cernledning samt redovisar de belopp som har be
talats till medlemmarna i dessa för 2019. 

Ersättningsrapporten för 2019 hålls tillgänglig för 
aktieägare på ABB:s huvudkontor. Den finns också 
tillgänglig elektroniskt på www.abb.com/agm.

3. Ansvarsfrihet för  
styrelse och ledning
Förslag
Styrelsen föreslår att styrelsen och led
ningen beviljas ansvarsfrihet för räken
skapsåret 2019.

4. Vinstdisposition

Förslag

Nettovinst 2019 CHF 1 198 371 597

Balanserade vinstmedel 
från föregående år CHF 6 690 847 128

Totalt för årsstämman 
disponibla vinstmedel CHF 7 889 218 725

Styrelsen föreslår att utdelning till 
 aktie ägarna av disponibla vinstmedel sker 
till ett belopp om 0,80 CHF brutto per 
 registrerad aktie. Beräknat utifrån det 
 totala  antalet utfärdade aktier, som upp
går till 2 168 148 264, motsvarar detta  
ett totalbelopp om sammanlagt 
 1 734 518 611,20 CHF. 

— 
Dagordning och styrelsens 
förslag
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Första dagen för handel exklusive rätt till 
utdelning beräknas bli den 30 mars 2020. 
Utbetalningsdag i Schweiz beräknas bli 
den 1 april 2020. Den schweiziska 
källskatten på 35 % kommer att dras av 
från bruttoutdelningsbeloppet. 

Återstående belopp av disponibla vinst
medel överförs i ny räkning. 

Vid utdelningsbeslutet ska årsstämman 
beakta att ABB Ltd inte kommer att 
lämna utdelning på aktier som omfattas 
av särskilt utdelningsförfarande enligt ar
tikel 8 i bolagsordningen och inte heller 
på egna aktier som innehas av Bolaget 
och dess dotterbolag. 

Aktieägare som är bosatta i Sverige och 
deltar i det särskilda utdelningsförfa
rande som anges i föregående stycke, 
kommer att erhålla ett belopp i svenska 
kronor från ABB Norden Holding AB vilket 
motsvarar utdelningen som beslutas för 
en aktie i ABB Ltd, utan avdrag för 
schweizisk källskatt. Detta belopp ska 
emellertid beskattas enligt svensk lag.

5. Ändring av  
bolagsordningen
Förslag
Styrelsen föreslår att ändra artikel 39, 
stycke 2, i bolagsordningen, enligt följande 
(ändringsförslagen är understrukna): 

Artikel 39 – Räkenskapsår, 
verksamhetsberättelse
1 […] 
2 Styrelsen skall för varje räkenskapsår 

sammanställa en verksamhetsberät
telse, som utgörs av ledningsrappor
ten samt årsbokslut och koncernbok
slut, i enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna i Swiss Code of 
 Obligations samt etablerade redovis
ningsprinciper. 

[Artikel 39, paragraf 1 förblir oförändrad]

Förklaring
För varje räkenskapsår ska ABB ta fram en verk
samhetsberättelse, innehållande en ledningsrap
port, ett årsbokslut för ABB Ltd (det schweiziska 
holdingbolaget) samt ett koncernbokslut för hela 
ABBkoncernen, i enlighet med de tillämpliga 
 bestämmelserna inom ramen för Swiss Code of 
Obligations samt etablerade redovisningsprinciper. 

Bolagsordningen överstiger dessa krav och förplik
tigar ABB att sammanställa en kassaflödesanalys, 
som en del av de årliga lagstadgade finansiella rap
porterna för ABB Ltd, och som ett tillägg redovisa 
kassaflödesanalysen som en del av koncernredovis
ningen för hela ABBkoncernen. I ett förenklande 
syfte föreslås att detta ytterligare krav elimineras 
och därmed inte leder till onödiga kostnader för 
aktieägarna. Skälen bakom detta förslag är att ABB 
även fortsättningsvis kommer att tillhandahålla 
aktieägarna en kassaflödesanalys, som en del av 
ABBkoncernens årliga koncernredovisning. Den 
föreslagna ändringen inrymmer framtida ändringar 
i Swiss Code of Obligations eller etablerade redo
visningsprinciper utan behov av ytterligare juste
ringar av bolagsordningen.  
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6. Bindande omröstning 
om ersättning till styrelsen 
och koncernledningen

6.1. Bindande omröstning 
om maximalt sammanlagt 
ersättningsbelopp för sty-
relsen för nästa mandat-
period, det vill säga från 
årsstämman 2020 till års-
stämman 2021 

Förslag
Styrelsen föreslår att aktieägarna god
känner ett maximalt sammanlagt ersätt
ningsbelopp för styrelseledamöterna  
för perioden från årsstämman 2020  
till årsstämman 2021 uppgående till  
4 700 000 CHF. 

Förklaring
Enligt artikel 34 i bolagsordningen, ska bolags
stämman godkänna maximalt sammanlagt ersätt
ningsbelopp till styrelsen för nästa mandatperiod. 
Ytterligare information om den föreslagna ersätt
ningen framgår av bilagan till denna inbjudan.

6.2. Bindande omröstning 
om maximalt sammanlagt 
ersättningsbelopp till med-
lemmarna i koncernled-
ningen för följande räken-
skapsår, det vill säga 2021 

Förslag
Styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner 
ett maximalt sammanlagt ersättningsbelopp 
för räkenskapsåret 2021 till medlemmarna  
i koncernledningen uppgående till  
39 500 000 CHF.

Förklaring
Enligt artikel 34 i bolagsordningen ska bolagsstäm
man godkänna maximal sammanlagd ersättning till 
medlemmarna i koncernledningen för följande rä
kenskapsår. Ytterligare information om den före
slagna ersättningen framgår av bilagan till denna 
inbjudan.

7. Val av styrelseledamöter 
och val av styrelseord
förande

Mandatperioden för samtliga styrelse
ledamöter löper ut vid årsstämmans slut 
den 26 mars 2020.

Förslag
Styrelsen föreslår att nedan presenterade 
personer väljs till styrelsen för en mandat
period fram till och med avslutandet av års
stämman 2021.
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Matti Alahuhta (ledamot)
Matti Alahuhta har varit ledamot i ABB:s 
styrelse sedan april 2014. Han är styrelse
ordförande i Outotec Corporation och 
 DevCo Partners Oy (båda Finland). Han är 
även styrelseledamot i KONE Corporation 
(Finland) och AB Volvo (Sverige). Han var 
tidigare koncernchef och VD för KONE 
Corporation och har haft flera ledande be
fattningar inom Nokia Corporation (Fin
land). Matti Alahuhta är född 1952 och är 
finsk medborgare.

Gunnar Brock (ledamot)
Gunnar Brock har varit ledamot i ABB:s sty
relse sedan mars 2018. Han är för närva
rande styrelseordförande i Slättö Invest AB, 
Mölnlycke Health Care AB och Stena AB 
(alla Sverige). Han är styrelseledamot i In
vestor AB och Patricia Industries (båda 
Sverige). Han var tidigare koncernchef och 
VD för Atlas Copco AB (Sverige). Gunnar 
Brock är född 1950 och är svensk 
medborgare.

David Constable (ledamot)
David Constable har varit ledamot i ABB:s 
styrelse sedan april 2015. Han är styrelse
ledamot i Rio Tinto plc (Storbritannien), 
Rio Tinto Limited (Australien) och Fluor 
Corporation (USA). Han var tidigare kon
cernchef och VD samt styrelseledamot för 
Sasol Limited (Sydafrika). Han gick till 
 Sasol efter mer än 29 år vid Fluor Corpora
tion (USA). David Constable är född 1961 
och är kanadensisk medborgare.

Frederico Fleury Curado (ledamot)
Frederico Fleury Curado har varit ledamot i 
ABB:s styrelse sedan april 2016. Han är 
koncernchef för Ultrapar Participações 
S.A. (Brasilien) och styrelseledamot för 
Transocean Ltd. (Schweiz). Han var tidi
gare koncernchef för Embraer S.A. (Brasi
lien). Frederico Fleury Curado är född 1961 
och är brasiliansk medborgare.
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Lars Förberg (ledamot)
Lars Förberg har varit ledamot i ABB:s sty
relse sedan april 2017. Han är medgrund
are till och partner i Cevian Capital. Lars 
Förberg är ordförande i Human Practice 
Foundation (Danmark). Lars Förberg är 
född 1965 och är svensk medborgare.

Jennifer XinZhe Li (ledamot)
Jennifer XinZhe Li har varit ledamot i 
ABB:s styrelse sedan mars 2018. Hon är 
styrelseledamot i Philip Morris Internatio
nal Inc. (USA), HSBC Asia (Hongkong) och 
Flex Ltd (Singapore/USA). Jennifer XinZhe 
Li är grundare och General Partner för 
Changcheng Investment Partners (Kina) 
och var tidigare koncernchef (General 
 Managing Partner) för Baidu Capital 
(Kina). Hon var tidigare ekonomichef för 
Baidu Inc. (Kina). Jennifer XinZhe Li är 
född 1967 och är kanadensisk medborgare.

Geraldine Matchett (ledamot)
Geraldine Matchett har varit ledamot i 
ABB:s styrelse sedan mars 2018. Hon är 
vice VD (sedan februari 2020), ekonomi
chef och medlem i koncernledningen i 
Royal DSM N.V. (Nederländerna). Dessförin
nan var hon ekonomichef för SGS Ltd 
(Schweiz). Innan hon började på SGS arbe
tade hon som revisor på Deloitte Ltd 
(Schweiz) och KPMG LLP (Storbritannien). 
Geraldine Matchett är född 1972 och är 
schweizisk, brittisk och fransk medborgare. 

David Meline (ledamot)
David Meline har varit ledamot i ABB:s 
styrelse sedan april 2016. Från 2014 till 
och med 2019 var han ekonomichef för 
Amgen Inc. (USA). David Meline var tidi
gare ekonomichef för 3M Company (USA). 
Innan han kom till 3M arbetade David 
 Meline under mer än 20 år för General 
Motors Company (USA). David Meline är 
född 1957 och är schweizisk och ameri
kansk medborgare. 
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Satish Pai (ledamot)
Satish Pai har varit ledamot i ABB:s  
 styrelse sedan april 2016. Han är VD och 
styrelseledamot i Hindalco Industries Ltd 
(Indien). Han började på Hindalco 2013 
efter 28 år på Schlumberger Limited 
(USA). Satish Pai är född 1961 och är 
 indisk medborgare. 

 
Jacob Wallenberg (ledamot)
Jacob Wallenberg har varit ledamot i 
ABB:s styrelse sedan juni 1999 och vice 
ordförande sedan april 2015. Han är 
 styrelseordförande i Investor AB (Sverige). 
Han är vice styrelseordförande i Tele
fonaktiebolaget LM Ericsson AB, FAM AB 
och Patricia Industries AB (alla i Sverige). 
Han är även styrelseledamot i Nasdaq, 
Inc. (USA) och Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse (Sverige) samt medlem i valbe
redningen för SAS AB (Sverige). Jacob 
Wallenberg är född 1956 och är svensk 
medborgare.

Peter Voser (ledamot och ordförande)
Peter R. Voser har varit styrelseledamot 
och ordförande i ABB:s styrelse sedan 
april 2015. Han var ABB:s VD från april 
2019 till och med februari 2020. Han är 
 styrelseledamot i IBM Corporation (USA). 
Han är även styrelseledamot för Temasek 
Holdings (Private) Limited (Singapore) 
samt styrelseordförande för PSA Interna
tional Pte Ltd (Singapore), ett av dess 
 dotterbolag. Dessutom är han ordförande 
i förvaltningsstyrelsen för St. Gallen Foun
dation for International Studies. Han var 
tidigare koncernchef för Royal Dutch Shell 
plc (Nederländerna). Peter Voser är född 
1958 och är schweizisk medborgare.

Förklaring
Enligt artikel 21 i bolagsordningen väljer bolags
stämman varje styrelseledamot och styrelsens ord
förande individuellt. Efter en omfattande gransk
ningsprocess, har styrelsen avgjort att den för 
närvarande har rätt blandning av erfarenheter från 
befattningar som VD och ekonomichef, olika bran
scher, olika typer av teknik och olika geografiska 
regioner. Därför nominerar styrelsen alla nuvarande 
ledamöter för omval.
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8. Val till ersättnings
kommittén 
Förslag
Styrelsen föreslår val av:

• David Constable
• Frederico Fleury Curado
• Jennifer XinZhe Li

till ersättningskommittén för en mandat
period fram till avslutandet av årsstämman 
2021.

Förklaring
Enligt artikel 29 i bolagsordningen väljer bolags
stämman varje ledamot individuellt i ersättnings
kommittén.

9. Val av det oberoende 
ombudet 
Förslag
Styrelsen föreslår val av

• Dr. Hans Zehnder, advokat och notarie, 
Bahnhofplatz 1, CH5400 Baden, 
Schweiz

som oberoende ombud för en mandatperiod 
fram till slutet av årsstämman 2021.

Förklaring
Enligt artikel 15 i bolagsordningen väljer bolags
stämman det oberoende ombudet. Styrelsen bekräf
tar att den föreslagne kandidaten är oberoende.

10. Val av revisorer 

Förslag
Styrelsen föreslår att KPMG AG, Zürich, 
väljs som revisorer för räkenskapsåret 
2020.

Zurich, 28 Februari, 2020
ABB Ltd
Styrelsen
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Årsredovisning

Från och med den 6 mars 2020 hålls års
redovisningen tillgänglig för granskning av 
aktieägarna vid ABB:s huvudkontor på 
 Affolternstrasse 44, Zürich Oerlikon, 
Schweiz, samt i Sverige vid ABB AB:s kontor 
på Kopparbergsvägen 2, Västerås. Årsredo
visningen är även tillgänglig elektroniskt på 
www.abb.com/agm och skickas på begä
ran med post. Inbjudan med dagordning 
och styrelsens förslag sänds per post di
rekt till de aktieägare som är införda i ak
tieboken med rätt att rösta. 

Anmälan och inträdeskort

Aktieägare som är införda i aktieboken 
med rätt att rösta per den 18 mars 2020 är 
berättigade att delta vid årsstämman. 
Röstberättigade aktieägare kommer att 
tillhandahållas inträdeskort till årsstäm
man (genom prioriterat brev) på begäran, 
antingen genom att anmäla sig via den 
svarsblankett som bifogas denna inbju
dan eller elektroniskt (evoting). Svarskor
tet eller en motsvarande anmälan måste 
vara Bolaget tillhanda senast den 20 mars 
2020 (genom brev eller evoting).  

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

Röstning via ombud

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

a) annan röstberättigad och registrerad 
ABBaktieägare eller 

b) det oberoende ombudet Dr. Hans 
Zehnder, advokat och notarie,  Bahn 
hofplatz 1, CH5400 Baden, Schweiz.

— 
Handlingar och anmälan
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Elektronisk registrering/
röstning och instruktioner 
till det oberoende ombu
det (evoting) 

Aktieägare kan registrera sig via evoting
plattformen som nås från www.abb.com/
agm, genom att antingen anmäla sig för 
att få ett inträdeskort, utfärda fullmakt till 
en annan röstberättigad ABBaktieägare 
eller utfärda röstningsinstruktioner till det 
oberoende ombudet. 

Erforderliga inloggningsdata bifogas svar
skortet. Aktieägare kan rösta elektroniskt 
eller ändra eventuella instruktioner som 
utfärdats elektroniskt fram till och med  
kl. 23:59 (CET) den 20 mars 2020. 

För vidare information samt instruktioner 
om hur man registrerar sig och röstar 
elektroniskt hänvisas till www.abb.com/
agm. 

Inga handelsrestriktioner 
för ABBaktier för registre
rade aktieägare 

Införandet av röstberättigade aktieägare i 
ABB:s aktiebok påverkar inte handeln med 
ABBaktier som innehas av sådana aktie
ägare före, under eller efter årsstämman. 

Aktier och röster

Per den 31 december 2019 utgjorde det 
 totala antalet aktier och röster i ABB Ltd,  
2 168 148 264. Per samma datum innehade 
bolaget 34 647 153 egna aktier, motsva
rande 34 647 153 röster. Egna aktier med
för ingen rösträtt vid årsstämman. 

Tolkning

Årsstämman hålls i huvudsak på tyska. 
Tolkning till engelska kommer att vara 
tillgängligt. 

Direktsänd webcast

Årsstämman sänds på www.abb.com/agm.

Beslutsprotokoll

Protokoll över beslut som fattats av års
stämman kommer att finnas tillgängliga 
för granskning strax efter årsstämman vid 
Bolagets huvudkontor i Zürich Oerlikon, 
Schweiz. De kommer också att publiceras 
på www.abb.com/agm. 
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Hitta till Samsung Hall Dübendorf 

Aktieägare ombeds att använda kollektiv
trafik eftersom antalet parkeringsplatser 
vid möteslokalen Samsung Hall är 
begränsat. 

Samsung Hall ligger nära Stettbach 
 pendeltågsstation, promenadavståndet är 
endast cirka två minuter.

Stettbach pendelstation nås via pendeltåg 
(SBahn) nr S3, S6, S8, S9, S12 och S19.  
Gällande biljettzoner är 110 och 121. 

Samsung Hall 
Hoffnigstrasse 1 
8600 Dübendorf
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— 
Bilaga till punkt 6 på 
dagordningen
(Bindande omröstning om ersättning till styrelsen och 
koncernledningen)

Inledning

På ABB Ltd:s årsstämma 2020 kommer se
parata bindande omröstningar att ske om 
maximal sammanlagd ersättning till sty
relsen för dess mandatperiod 2020–2021 

och om maximal sammanlagd ersättning 
under 2021 till koncernledningen. Det kom
mer också att hållas en rådgivande omröst
ning om ersättningsrapporten för 2019.
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2021

 Ersättningsperiod   Datum för omröstning
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6.1. Bindande omröstning 
om maximalt sammanlagt 
ersättningsbelopp för 
styrelsen för nästa man
datperiod, det vill säga 
från årsstämman 2020 till 
årsstämman 2021 

Styrelsen föreslår att antalet styrelseleda
möter är oförändrat under mandatperio
den 2020–2021 jämfört med mandatperio
den 2019–2020. Ersättningen till enskilda 
styrelseledamöter avses förbli på samma 
nivå som under tidigare period. 

Styrelsen föreslår att aktieägarna godkän
ner en maximal sammanlagd ersättning 
till styrelseledamöterna på 4 700 000 CHF. 

Ersättningen till styrelseledamöterna be
står endast av fast ersättning och ledamö
terna måste ta ut minst hälften av sin er
sättning i form av aktier i ABB Ltd. 

Principerna för ersättning till styrelseleda
möterna beskrivs i artikel 33 i bolagsord
ningen. På basis av förslagen från ersätt
ningskommittén beslutar styrelsen om 
ersättning till sina ledamöter med hänsyn 
till varje ledamots befattning och 
ansvarsområden. 

Ytterligare information avseende ersätt
ning till styrelsen finns i ersättningsrap
porten för 2019, som finns intagen i 
årsredovisningen.

6.2. Bindande omröstning 
om maximalt samman
lagt ersättningsbelopp till 
medlemmarna i koncern
ledningen för följande 
räkenskapsår, det vill säga 
2021 

ABB har fortlöpande gjort ersättnings
systemet mer prestationsorienterat sam
tidigt som det inriktats mer i linje med 
 bolagets strategi, med hänsyn till syn
punkter från aktieägare och andra intres
senter. Ytterligare information avseende 
ersättning till koncernledningen, inklusive 
föreslagna ändringar inför 2020, finns i er
sättningsrapporten för 2019, som finns i 
årsredovisningen. 

De huvudsakliga faktorerna bakom för
ändringar i sammanlagd ersättning från 
år till år är antalet medlemmar i koncern
ledningen, varje medlems målersättning 
samt Bolagets och individens resultat res
pektive prestation under relevant 
mätperiod.
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Målersättningen nås om koncernlednings
medlemmar uppfyller prestationskriteri
erna för en 100procentig utbetalning av 
den kortsiktiga rörliga ersättningskom
ponenten samt för en 100procentig till
delning av referensnivån i det långsiktiga 
incitamentprogrammet (LTI). 

Den föreslagna maximala sammanlagda 
ersättningen till koncernledningen för 
2021 om 39 500 000 CHF uppnås endast 
om medlemmarna i koncernledningen 
uppfyller prestationskriterierna för en 
150procentig tilldelning av det kortsik
tiga rörliga ersättningsprogrammet (STI) 
samt en maximal tilldelning av 112,5 pro
cent av referensnivån enligt det långsik
tiga incitamentsprogrammet (LTI). 

Under de senaste tre åren har denna 
STIutbetalningsnivå och LTItilldelnings
nivå för koncernledningen på samman
lagd basis inte inträffat hos ABB. 

Den föreslagna maximala sammanlagda 
ersättningen till koncernledningen av
speglar den nya organisationsstrukturen, 
för 2020, som redan lett till en koncern
ledning med färre medlemmar. Denna 
minskning reflekteras i den maximala 
sammanlagda ersättningen till koncern
ledningen för 2021 som framläggs för 
 aktieägarnas godkännande.

Diagrammet nedan visar förväntad utveckling av sammanlagd ersättning till koncernled
ningen från 2019 till 2021. 

Översikt av överväganden vid beräkning av maximal sammanlagd ersättning till koncernledningen1

2019 2020 2021

Sammanlagd ersättning till  
koncernledningen
i CHF (miljoner)

 
 
 
Antaganden

Utfall Mål Maximum  
(godkänt av 
årsstämman 

2018)

Maximum  
(godkänt av års
stämman 2019)

Maximum  
(föreslaget vid års

stämman 2020)

Procentuell utbetalning av  
kortsiktig rörlig ersättning 100 % 150% 150% 150%

Justering av tilldelningens storlek 
för det långsiktiga incitaments
programmet 0% +12,5% +12,5% +12,5%

Antal medlemmar i koncern
ledningen 11 11 12 9

1 Fullständig beskrivning finns i ersättningsrapporten vilken finns tillgänglig i årsredovisningen.

55,5
52,2

51,4
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