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Bästa aktieägare,

På styrelsens vägnar vill jag bjuda in dig 
till att delta på ABB:s årsstämma 2023, vid 
vilken jag hoppas du kommer att kunna 
närvara personligen.

Under 2022 stod vi som samhälle inför 
många utmaningar. Det mest extrema var 
förstås det förödande kriget i Ukraina, men 
vi konfronterades också med en efter
följande energikris, matbrist i många av 
världens fattigaste länder och stigande 
inflation.

Jag är stolt över att ABB inte bara stöder 
de som drabbats av kriget genom insam
lingar och direkt hjälp på plats. Vi förbätt
rade också det finansiella resultatet och 
gjorde betydande framsteg när det gäller 
våra hållbarhetsmål. Denna starka leverans 
visar att vi har rätt strategi och verksam
hetsmodell. På längre sikt har vårt företag 
en viktig roll i att hjälpa samhället att 
minska utsläpp av växthusgaser och gå 
över till en mer hållbar och resurseffektiv 
framtid med våra ledande teknologier.

Inför vår årsstämma är ett av de förslag vi 
kommer att söka ditt godkännande för en 
ändring av vår bolagsordning för att åter
spegla förändringar i schweizisk bolags
rätt. Lagen har reviderats för att stärka 
 aktieägares rättigheter och förenkla och 
uppdatera olika processer i linje med den 
tekniska utvecklingen.

Årsstämman 2023 kommer att hållas på 
Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich, 
Schweiz, torsdagen den 23 mars 2023, 
klockan 10.00. Innan stämman kommer vår 
traditionella frukost att serveras från 
klockan 08.30. Styrelsen och jag ser fram 
emot att träffas personligen vid 
års stämman.

Jag vill till sist tacka dig som aktieägare 
för ditt fortsatta förtroende och stöd.

Med vänliga hälsningar, 

Peter Voser
Styrelseordförande

— 
Inbjudan 
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— 
Dagordning och  
styrelsens förslag

1. Godkännande av 
 ledningsrapport, koncern
bokslut och årsbokslut  
för 2022

Förslag
Styrelsen föreslår att ledningsrapporten, 
koncernbokslutet och årsbokslutet för 
2022 godkänns.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 2 punkt 3 och 4 CO samt 
artikel 18 c) och d) i bolagsordningen är bolags
stämman behörig att godkänna ledningsrappor
ten, koncernbokslutet och årsbokslutet. Lednings
rapporten, koncernbokslutet och årsbokslutet för 
2022 hålls tillgängliga för aktieägarnas granskning 
på ABB:s huvudkontor. De finns även tillgängliga 
elektroniskt på go.abb/reports.

2. Rådgivande omröstning 
avseende ersättnings
rapporten för 2022

Förslag
Styrelsen föreslår att ersättningsrappor
ten för 2022 godkänns (icke bindande, 
rådgivande omröstning).

Förklaring
Ersättningsrapporten beskriver principerna  
som ligger till grund för ersättning till styrelse och 
koncernledning samt redovisar de belopp som har 
 betalats till medlemmarna i dessa för 2022. 
 Ersättningsrapporten för 2022 hålls tillgänglig för 
aktieägarnas granskning på ABB:s huvudkontor. 
Den finns även tillgänglig elektroniskt på 
 go.abb/reports.

http://go.abb/reports
http://go.abb/reports
https://global.abb/group/en/investors/annual-reporting-suite
https://global.abb/group/en/investors/annual-reporting-suite
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3. Ansvarsfrihet för  
styrelse och ledning

Förslag
Styrelsen föreslår att styrelsen och 
 ledningen beviljas ansvarsfrihet för 
 räkenskapsåret 2022.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 2 punkt 7 CO och artikel  
18 f) i bolagsordningen är bolagsstämman  
behörig att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen  
och ledningen.

4. Vinstdisposition

Förslag

Nettovinst 2022 CHF 4 078 001 769   

Balanserade vinstmedel 
från föregående år CHF 7 024 634 065 

Indragning av  
återköpta aktier CHF (2 749 338 607)  

Särskild utdelning CHF (501 099 353)

Totalt för årsstämman 
disponibla vinstmedel CHF 7 852 197 874 

Styrelsen föreslår att utdelning till aktie
ägarna av disponibla vinstmedel sker till 
ett belopp om 0,84 CHF brutto per regist
rerad aktie. Beräknat utifrån det totala 
 antalet utfärdade aktier, som uppgår till 
1 964 745 075, motsvarar detta ett total
belopp om sammanlagt 1 650 385 863 
CHF.

Första dagen för handel utan rätt till ut
delning beräknas bli den 27 mars 2023. 
 Utbetalningsdag i Schweiz beräknas bli 
den 29 mars 2023. Den schweiziska 
källskatten om 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 sär
skilt utdelningsförfarande enligt artikel 8 i 
bolagsordningen och inte heller på egna 
aktier som innehas av Bolaget och dess 
dotterbolag.



ÅRSSTÄMMA ABB 2023 5

Aktieägare som är bosatta i Sverige och 
deltar i det särskilda utdelningsförfarande 
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. 

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 2 punkt 4 CO och artikel 18 
d) i bolagsordningen är bolagsstämman behörig 
att besluta om disposition av vinst, särskilt i fråga 
om utdelning. 

5. Ändringar av  
bolagsordningen

Förslag
Styrelsen föreslår att bolagsordningen 
ändras i enlighet med de föreslagna änd
ringarna som publicerats i ”Swiss Official 
Gazette of Commerce” den 24 februari 
2023 och på go.abb/agm. De föreslagna 
ändringarna av bolagsordningen är 
 grupperade efter ämne och underställs 
årsstämman för godkännande under fem 
olika punkter vid dagordningen (dagord
ningspunkterna 5.1 till 5.5). 

Förklaring
Den 19 juni 2020 antog det schweiziska parla
mentet den federala lagen för att revidera den 
schweiziska bolagslagen, som trädde i kraft den  
1 januari 2023. Schweiziska bolag är skyldiga att 
revidera deras bolagsordningar för att efterleva 
den nya lagen senast vid utgången av 2024. Under 
punkterna 5.1 till 5.5 på dagordningen föreslår 
 styrelsen olika ändringar av bolagsordningen vilka 
avser att (i) implementera ändringarna som krävs 
enligt den nya lagen, (ii) ge Bolaget viss flexibilitet 
i enlighet med den nya lagen och (iii) uppdatera 
 bolagsordningen i linje med rådande marknads
praxis i Schweiz.

Bilaga 1 till denna inbjudan innehåller styrelsens 
detaljerade förklaringar.

5.1 Aktier och kapitalstruktur
Styrelsens förklaringar finns på sidan 17/18 i denna 
inbjudan.

5.2 Begränsningar för registrering
Styrelsens förklaringar finns på sidan 18 i denna 
 inbjudan.

5.3 Bolagsstämmor
Styrelsens förklaringar finns på sidan 18/19 i denna 
inbjudan.

5.4 Virtuella bolagsstämmor
Styrelsens förklaringar finns på sidan 19 i denna 
 inbjudan.

5.5 Styrelsen och ersättning
Styrelsens förklaringar finns på sidan 20 i denna 
 inbjudan.

https://global.abb/group/en/about/corporate-governance/general-meeting
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6. Kapitalspann

Förslag
Styrelsen föreslår:
(a)  införandet av ett kapitalspann som 

sträcker sig från 212 192 469 CHF (den 
nedre gränsen) till 259 346 349 CHF 
(den övre gränsen), inom vilket styrel
sen ska vara bemyndigad att öka eller 
minska aktiekapitalet vid ett eller flera 
tillfällen och i valfria belopp eller för
värva eller avyttra aktier direkt eller in
direkt fram till den 23 mars 2028 eller till 
ett tidigare upphörande av 
kapitalspannet;

(b)  ändring av bolagsordningen genom 
 revidering av artikel 4ter och införandet 
av artikel 4quater med följande lydelse:

Artikel 4ter – Kapitalspann
1   Bolaget har ett kapitalspann som 

sträcker sig från 212 192 469 CHF (den 
nedre gränsen) till 259 346 349 CHF 
(den övre gränsen). Styrelsen ska vara 
bemyndigad att öka eller minska aktie
kapitalet inom kapitalspannet vid ett 
eller flera tillfällen och i valfria belopp 
eller förvärva eller avyttra aktier direkt 
eller indirekt fram till den 23 mars 2028 
eller till ett tidigare upphörande av 
 kapitalspannet. Kapitalökningen eller 
kapitalminskningen får ske, i förekom
mande fall, genom emission av upp till 
196 474 500 fullt betalda registrerade 
aktier med ett nominellt värde av 
0,12 CHF per aktie och genom indrag
ning av upp till 196 474 500 registre
rade aktier med ett nominellt värde av 
0,12 CHF per aktie, eller genom ökning 
eller minskning av det nominella värdet 

för existerande aktier inom gränserna 
för kapitalspannet.

2   Vid en emission av aktier ska teckning 
och köp, såväl som varje överlåtelse av 
aktierna därefter, vara föremål för be
gränsningarna enligt artikel 5 i denna 
bolagsordning.

3   Vid en kapitalökning inom kapital
spannet ska styrelsen, om nödvändigt, 
fastställa datum för emissionen, teck
ningskurs, betalningssätt (inklusive 
kontant betalning, betalning med 
 apportegendom, kvittning och om
vandling av reserver eller av balanserad 
vinst till aktiekapital), villkoren för ut
nyttjande av företrädesrätt samt första 
dag för rätt till utdelning. I detta avse
ende får styrelsen utfärda nya aktier 
genom en emission säkerställd av ett 
finansiellt institut, ett syndikat av  
 finansiella institut eller annan tredje 
part och ett efterföljande erbjudande 
av dessa aktier till de befintliga aktie
ägarna eller tredje parter (om de be
fintliga aktieägarnas företrädesrätt har 
återkallats eller inte vederbörligen ut
nyttjats). Styrelsen är bemyndigad att 
tillåta, begränsa eller utesluta handel 
med företrädesrätter. Styrelsen får låta 
outnyttjade företrädesrätter förfalla, 
eller får placera sådana rätter eller 
aktier, för vilka företrädesrätter har till
delats men inte vederbörligen utnytt
jats, till marknadsvillkor, eller får annars 
använda dem i Bolagets intresse.

4   Vid en emission av aktier har styrelsen 
vidare rätt att begränsa eller förbigå 
aktieägarnas företrädesrätt och 
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erbjuda sådan rätt till tredje part om 
aktierna ska användas:
a)   för förvärv av ett företag, delar av 

ett företag, eller andelar, eller för nya 
investeringar, eller, i fall av aktiepla
cering, för finansiering eller refinan
siering av sådana transaktioner, eller

b)   i syfte att vidga aktieägarkretsen i 
samband med notering av aktier på 
en inhemsk eller utländsk börs.

5   Efter en förändring av nominellt värde 
ska nya aktier ges ut inom kapital
spannet med samma nominella värde 
som befintliga aktier.

6   Om aktiekapitalet ökar till följd av en 
ökning från villkorat kapital enligt arti
kel 4bis i denna bolagsordning ska de 
övre och nedre gränserna för kapital
spannet öka med ett belopp motsva
rande sådan ökning av aktiekapitalet.

7   Vid en minskning av aktiekapitalet 
inom kapitalspannet ska styrelsen, i 
den mån det är nödvändigt, besluta om 
hur minskningsbeloppet ska användas.

Artikel 4quater – Undantag för företrädes 
eller förhandsteckningsrätter
Fram till den 23 mars 2028, eller ett tidigare 
upphörande av kapitalspannet, får det 
 totala antalet nyemitterade aktier som får 
emitteras med begränsning eller indrag
ning av (förhands)teckningsrätter (i) från 
det villkorade aktiekapitalet enligt artikel 
4bis stycke 1a i denna bolagsordning, och 
(ii) från kapitalspannet i enlighet med 
 artikel 4ter i denna bolagsordning, i varje fall 
inte överskrida 196 474 500 nya aktier.

Förklaring
Den reviderade schweiziska bolagslagen innehåller 
den rättsliga grunden för det så kallade kapital
spannet, som funktionellt motsvarar bland annat 
det tidigare  auktoriserade aktiekapitalet som 
 avskaffades i och med revideringen av den schwei
ziska  bolagslagen. Bolagsstämman bemyndigar 
styrelsen att inom kapitalspannet öka eller minska 
aktiekapitalet inom en viss utsträckning – lagligt 
tillåtet är 150 % (den övre gränsen) till 50 % (den 
nedre gränsen) – av aktiekapitalet som angavs i 
bolags registret vid tidpunkten för kapitalspannets 
införande. Bemyndigandet är begränsat genom lag 
till fem år. Bolagsstämman har rätt att begränsa 
eller upphäva aktieägarnas företrädesrätt direkt 
eller får delegera denna rättighet till styrelsen, om 
skälen till begränsningen eller upphävandet av före
trädesrätten uttryckligen anges i bolagsordningen.
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För att ersätta det auktoriserade aktiekapitalet 
som förfaller under 2023 och inte längre existerar 
enligt den nya lagen föreslår styrelsen införande av 
ett kapitalspann för högst fem år i bolagsordning
en (artikel 4ter). Den övre och nedre gränsen för ka
pitalspannet ska utgöra 110 % och 90 % av aktieka
pitalet som för närvarande anges i bolagsregistret. 
Liksom enligt det tidigare  auktoriserade aktiekapi
talet ska styrelsen ha rätt att begränsa eller upphä
va aktieägarnas företrädesrätt vid emission av akti
er inom kapitalspannet. Skälen till begränsning 
eller upphävandet av företrädesrätten förblir de
samma som under det tidigare auktoriserade kapi
talet.

Det totala antalet nyemitterade aktier som får 
emitteras med begränsning eller avvikelse från 
(förhands)teckningsrätter från kapitalspannet 
 enligt artikel 4ter och det villkorade aktiekapitalet 
enligt artikel 4bis stycke 1a ska i varje fall inte över
stiga 10 % av aktiekapitalet som för närvarande 
anges i bolagsregistret (dvs högst 196 474 500 nya 
aktier) (artikel 4quater).

Styrelsen planerar att använda kapitalspannet för 
makulering av aktier som återköpts i aktieåterköps
programmen 2021/22 och 2022/23. Per den 15 
 februari 2023 har ABB återköpt totalt 79 898 500 
aktier i dessa program som ännu inte har makule
rats. Detta antal kommer öka något under de 
 kommande veckorna.

7. Bindande omröstning 
om ersättning till styrelsen 
och koncern ledningen

7.1. Bindande omröstning 
om det maximala samman-
lagda ersättningsbeloppet  
för styrelsen för nästa 
 mandatperiod, det vill säga 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2024

Förslag
Styrelsen föreslår att aktieägarna god
känner det maximala sammanlagda 
 ersättningsbeloppet för styrelseleda
möterna för perioden från årsstämman 
2023 till årsstämman 2024 uppgående till 
4 400 000 CHF.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 3 punkt 4 CO samt artikel 
34 i bolagsordningen ska bolagsstämman godkän
na det maximala sammanlagda ersättningsbelop
pet till styrelsen för nästa mandatperiod. Ytterliga
re information om den föreslagna ersättningen 
framgår av bilaga 2 till denna inbjudan.
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7.2. Bindande omröstning 
om det maximala samman-
lagda ersättningsbeloppet 
till medlemmarna i koncern-
ledningen för följande 
räken skapsår, det vill säga 
2024

Förslag
Styrelsen föreslår att aktieägarna godkän
ner det maximala sammanlagda ersätt
ningsbeloppet för räkenskapsåret 2024 till 
medlemmarna i koncernledningen upp
gående till 43 900 000 CHF.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 3 punkt 4 CO samt artikel 
34 i bolagsordningen ska bolagsstämman god
känna det maximala sammanlagda ersättnings
beloppet till medlemmarna i koncernledningen för 
följande räkenskapsår. Ytterligare information om 
den föreslagna ersättningen framgår av bilaga 2 till 
denna inbjudan.

8. Val av styrelseleda   
möter och val av 
styrelseord förande

Mandatperioden för samtliga styrelse
ledamöter löper ut vid årsstämmans slut 
den 23 mars 2023.

Förslag
Styrelsen föreslår att nedan presenterade 
personer väljs till styrelsen för en mandat
period fram till och med avslutandet av 
 årsstämman 2024.

Gunnar Brock (ledamot)
Gunnar Brock har varit ledamot i ABB:s 
styrelse sedan mars 2018. Han är ord
förande i styrelsen för Neptunia Invest AB 
och Stena AB (båda Sverige) samt styrel
seledamot i Investor AB och Patricia 
 Industries (båda Sverige). Till och med juli 
2022 var han ordförande i styrelsen för 
Mölnlycke Health Care AB (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 ord
förande i styrelsen samt VD för Fluor 
 Corporation (USA). Han var tidigare kon
cernchef och VD samt styrelseledamot för 
Sasol Limited (Sydafrika). Han anslöt till 
Sasol efter mer än 29 år vid Fluor Corpora
tion (USA). David Constable är född 1961 
och är kanadensisk och amerikansk 
medborgare.
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Frederico Fleury Curado (ledamot)
Frederico Fleury Curado har varit ledamot i 
ABB:s styrelse sedan april 2016. Han är sty
relseledamot i Ultrapar S.A. (Brasilien), 
Transocean Ltd. (Schweiz) samt LATAM 
Airlines Group S.A. (Chile). Han var tidigare 
VD för Ultrapar S.A. och Embraer S.A. 
(båda Brasilien). Frederico Fleury Curado 
är född 1961 och är brasiliansk och portu
gisisk medborgare.

 
Lars Förberg (ledamot)
Lars Förberg har varit ledamot i ABB:s 
 styrelse sedan april 2017. Han är med
grundare till och managing partner i 
 Cevian Capital.  Lars Förberg är född  
1965 och är svensk och schweizisk 
medborgare.

Denise Johnson (ledamot)
Denise C. Johnson har varit koncernchef 
för Caterpillar Inc., med ansvar för Re
source Industries, sedan 2016. Dessförin
nan hade hon olika chefsbefattningar på 
Caterpillar. Innan hon började hos Caterpil
lar 2011 arbetade hon för General Motors 
(GM) i olika chefsroller i USA och som kon
cernchef och VD för GM i Brasilien. Denise 
Johnson är ledamot i styrelserna för U.S. 
National Mining Association, National As
sociation of Manufacturers och U.S. Cham
ber of Commerce (alla USA). Hon är för 
närvarande även ledamot i styrelsen för 
Mosaic Company (USA), en position hon 
dock kommer att avgå från i december 
2023. Denise Johnson är född 1966 och är 
amerikansk medborgare.
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Jennifer XinZhe Li (ledamot)
Jennifer XinZhe Li har varit ledamot i 
ABB:s styrelse sedan mars 2018. Hon är 
styrelseledamot i SAP SE (Tyskland) samt 
Full Truck Alliance Co. Ltd. (Caymanöarna/
Kina). Hon var styrelseledamot i Kone Oy 
(Finland) till och med februari 2023 samt 
styrelseledamot i Flex Ltd (Singapore/
USA) till och med augusti 2022. Jennifer 
XinZhe Li är grundare och general partner 
för Changcheng Investment Partners 
(Kina), en privat investeringsfond. Från 
2008 till 2018 var hon ekonomichef för 
Baidu Inc. (Kina) och VD för Baidu Capital 
(Kina). Innan dess arbetade hon i 14 år för 
General Motors, på ett flertal seniora fi
nansiella poster, bland annat som ekono
michef på GM China och som corporate 
controller för GMAC North American Ope
rations. 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, ekonomichef och medlem i 
 koncernledningen i Royal DSM N.V. (Neder
länderna). Dessförinnan var hon ekonomi
chef för SGS Ltd (Schweiz). Innan hon 
 började på SGS arbetade 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 sty
relse sedan april 2016. Från 2011 till och 
med 2022 hade han roller som ekonomi
chef för Moderna Inc. (USA), Amgen Inc. 
(USA) och 3M Company (USA). Från 2008 
till och med 2011 var han corporate 
 controller och chief accounting officer  
på 3M Company (USA). Dessförinnan 
 arbetade David Meline under mer än 20 år 
för General Motors Company (USA). David 
Meline är född 1957 och är amerikansk och 
schweizisk medborgare.
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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 Telefon
aktiebolaget LM Ericsson AB, FAM AB och 
Patricia Industries (alla Sverige). Han är 
även styrelseledamot i Knut och Alice 
 Wallenbergs Stiftelse samt medlem i val
beredningen för SAS AB (båda Sverige). 
Till och med juni 2022 var han styrelse
ledamot i Nasdaq, Inc. (USA). 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 
 Foundation for International Studies. Han 
var tidigare VD för Royal Dutch Shell plc 
(Nederländerna). Peter Voser är född 1958 
och är schweizisk medborgare.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 2 punkt 2/stycke 3 punkt 1 
CO samt artikel 21 i bolagsordningen väljer årsstäm
man varje styrelseledamot och styrelsens ordföran
de individuellt. Med hänsyn till Satish Pai:s beslut 
att inte ställa upp för omval och efter en detaljerad 
granskningsprocess, har styrelsen fastställt att 
dess medlemmar har en bra blandning av  erfarenhet 
från poster som VD och/eller ekonomichef, erfaren
het från industri, hållbarhet och teknik samt geo
grafisk och regional spridning. För att ytterligare 
stärka styrelsen är vi stolta över att presentera 
 Denise Johnson, koncernchef på Caterpillar Inc., 
med ansvar för Resource Industries, som kandidat 
för val till styrelsen, utöver de nuvarande ledamöter
na som är tillgängliga för omval. Denise har en stark 
bakgrund inom avancerad automation och tekno
logi för tung industri och är en idealisk kandidat för 
att ge råd till ABB när det gäller att stödja energi
omställningen. Att ha med Denise i styrelsen skulle 
också stärka styrelsens könsdiversifiering.



9. 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 årsstäm
man 2024.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 3 punkt 2 CO samt artikel 
29 i bolagsordningen väljer bolagsstämman varje 
ledamot individuellt i ersättningskommittén.

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

• Zehnder Bolliger & Partner, advokat 
och notariekontor, Bahnhofplatz 1, 
5400 Baden, Schweiz

som oberoende ombud för en mandat
period fram till slutet av årsstämman 
2024.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 3 punkt 3 CO samt artikel 15 i 
bolagsordningen väljer bolagsstämman det oberoen
de ombudet. Styrelsen bekräftar att den föreslagne 
kandidaten är oberoende.

11. Val av revisorer 

Förslag
Styrelsen föreslår att KPMG AG, Zürich, 
väljs som revisorer för räkenskapsåret 
2023.

Förklaring
Enligt artikel 698 stycke 2 punkt 2 CO samt artikel 
18 b) i bolagsordningen väljer årsstämman 
 revisorer.

Zürich, 24 februari, 2023 
ABB Ltd 
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA ABB 2023 13
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Integrerad redovisning

Från och med den 3 mars 2023 hålls den 
integrerade redovisningen tillgänglig för 
aktieägarnas granskning vid ABB:s huvud
kontor på Affolternstrasse 44, Zürich 
 Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid ABB 
AB:s kontor på Kopparbergsvägen 2, 
 Västerås. Den integrerade redovisningen 
är även tillgänglig elektroniskt på  
go.abb/reports och skickas på begäran 
med post. Inbjudan med dagordning och 
styrelsens förslag sänds per post direkt 
till de aktieägare som är införda i aktie
boken med rätt att rösta.

Anmälan och inträdeskort

Aktieägare som är införda i aktieboken 
med rätt att rösta per den 15 mars 2023 är 
berättigade att delta vid årsstämman. 
Röstberättigade aktieägare får inträdes
kort till årsstämman (per post) på begä
ran, antingen genom att anmäla sig via 
den svarsblankett som bifogas denna in
bjudan eller elektroniskt (elektronisk röst
ning). Svarsblanketten eller motsvarande 
anmälan måste vara ABB tillhanda senast 
den 17 mars 2023 (per post eller 

elektroniskt). Svarsblanketter eller anmäl
ningar som inkommer senare än detta 
 datum kommer inte att beaktas.

Röstning via ombud

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

a)  annan röstberättigad och registrerad 
ABBaktieägare; eller

b)  det oberoende ombudet Zehnder 
 Bolliger & Partner, advokat och notarie, 
Bahnhofplatz 1, CH5400 Baden, 
Schweiz.

— 
Handlingar och anmälan

https://global.abb/group/en/investors/annual-reporting-suite
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Elektroniska fullmakter/
röstning och instruktio
ner till det oberoende 
 ombudet

Aktieägare kan registrera sig via aktie
ägarplattformen på go.abb/ebsse och 
antingen anmäla sig för att få ett 
inträdes kort, utfärda fullmakt till en annan 
röstberättigad ABBaktieägare eller 
 utfärda röstningsinstruktioner till det 
oberoende ombudet.

Erforderliga inloggningsdata bifogas 
svars kortet. Aktieägare kan rösta elektro
niskt, eller ändra eventuella instruktioner 
som kommunicerats elektroniskt, fram till 
kl. 23.59 (CET) den 17 mars 2023.

För vidare information samt instruktioner 
om hur man registrerar sig och röstar 
elektroniskt hänvisas till go.abb/ebsse.

Inga handelsrestriktioner  
för ABBaktier för 
 registrerade 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 2022 utgjorde det 
 totala antalet aktier och röster i ABB Ltd 
1 964 745 075. Per samma datum innehade 
Bolaget 99 741 744 egna aktier, mot
svarande 99 741 744 röster. Egna aktier 
medför ingen rösträtt vid årsstämman.

Översättning

Årsstämman hålls primärt på tyska. Över
sättning till engelska kommer att vara 
tillgänglig.

Livesändning

Årsstämman kommer att sändas på 
go.abb/agm.

Beslutsprotokoll

Protokoll över beslut som fattas av års
stämman kommer att finnas tillgängligt 
för granskning strax efter årsstämman vid 
Bolagets huvudkontor i Zürich Oerlikon i 
Schweiz. Det kommer också att publiceras 
på ABB:s webbplats go.abb/agm.

https://new.abb.com/se/go.abb/ebs-se
https://new.abb.com/se/go.abb/ebs-se
https://global.abb/group/en/about/corporate-governance/general-meeting
https://global.abb/group/en/about/corporate-governance/general-meeting
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Halle 550

ABB

M
FO

-Park

AXA

Halle 662

Zurich Oerlik
on tågstation

Ingång

Halle 550

Cityport

Neumarkt 
Oerlikon

Sternen Oerlikon

Dübendorf/St. Gallen

Flygplats/Bern/Basel

Oerlikon Ost

Max-Bill-Platz

Center Eleven

Jungholz

Trottoar

Buss/spårvagnsstation

Parkering

Motorväg

Information till deltagare

Aktieägare ombeds att använda kollektiv
trafik eftersom antalet parkeringsplatser 
vid stämmolokalen är begränsat.

Kollektivtrafik

Från Zürichs centralstation: ta pendeltåg 
nr S2, S6, S7, S8, S9, S14, S15, S16, S19 eller 
S24 till station Zürich Oerlikon.

Till fots: cirka 5 minuters promenad från 
station Zürich Oerlikon till Halle 550. 
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A.  Översikt och förklaringar av 
ändringarna i bolagsordningen 

Den 19 juni 2020 antog det schweiziska 
parlamentet den federala lagen för att 
 revidera den schweiziska bolagslagen 
(”bolagsrättsreformen”), som trädde i 
kraft den 1 januari 2023. Syftet med 
 bolagsrättsreformen är att förbättra bo
lagsstyrningen, att modernisera bolags
rätten i allmänhet och att till federal lag 
anta den schweiziska förordningen mot 
vidlyftig ersättning i börsnoterade bolag 
som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Den nya lagen föreskriver en övergångs
period på två år under vilken schweiziska 
företag är skyldiga att revidera sina bo
lagsordningar och andra bolagsrättsliga 
dokument för att efterleva den nya lagen. 
Styrelsen föreslår till årsstämman 2023 att 
bolagsordningen revideras och att de 
ändringar som krävs enligt den nya lagen 
implementeras. Vid detta tillfälle föreslår 
styrelsen ytterligare ändringar av bolags
ordningen för att ge Bolaget viss flexibili
tet i enlighet med den nya lagen och för 
att uppdatera bolagsordningen i linje med 
rådande marknadspraxis i Schweiz.

De föreslagna ändringarna av bolagsord
ningen är grupperade efter ämne och un
derställs årsstämman för godkännande 
under fem olika punkter vid dagordningen 
(dagordningspunkterna 5.1 till 5.5). De 
 föreslagna ändringarna förklaras separat 
för varje punkt på dagordningen nedan. 
En jämförelse mot den detaljerade lydel
sen av den nuvarande och föreslagna 
 bolagsordningen finns på go.abb/agm.

Följande hänvisningar till bestämmelserna 
i bolagsordningen hänvisar till bolagsord
ningen som föreslagits av styrelsen.

1.  Aktier och kapitalstruktur (punkt 5.1 
på dagordningen) (artikel 4, artikel 5 
st. 1, artikel 6 st. 1 och 3, artikel 8 st. 1)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 
bestämmelser om aktier och kapitalstruk
tur anpassas till den nya lagens lydelse 
och moderniseras generellt, samt att de 
ändras för att ge Bolaget större flexibilitet 
att reagera snabbt och ändamålsenligt vid 
förändrade omständigheter.

För att anpassa bolagsordningen till den 
ändrade lydelsen av den nya lagen (artikel 
622 st. 1 CO) och för att inte i onödan 

— 
Bilaga 1 (till punkt 5 på 
dagordningen)
Styrelsens förklaringar avseende de föreslagna 
 ändringarna av bolagsordningen med anledning  
av den nya schweiziska bolagslagen

https://global.abb/group/en/about/corporate-governance/general-meeting
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begränsa styrelsens flexibilitet när det 
gäller i vilken form aktier får ges ut, före
slår styrelsen att artikel 6 st. 1 revideras. 
Omvandling av registrerade aktier till 
 innehavaraktier anses inte längre vara en 
möjlighet, varför motsvarande bestäm
melse i bolagsordningen kan utgå (artikel 
4 st. 2).

Det ska förtydligas i bolagsordningen att 
även om aktieägare när som helst kan be
gära en skriftlig bekräftelse från Bolaget 
avseende sina registrerade aktier så som 
framgår av aktieboken, har de ingen rätt 
att erhålla aktiebrev som utvisar inne
havet av ett värdepapper (artikel 6 st. 3). 
Skyldigheten att utfärda aktiebrev skulle 
medföra större administrativa kostnader 
för Bolaget.

Vidare ska det i bolagsordningen klar
göras att aktieägare och andra personer 
som är registrerade i aktieboken ska an
mäla förändringar i sina kontaktuppgifter 
till den som för aktieboken och att med
delanden från Bolaget ska anses vara 
 giltigt förmedlade om de skickas till de i 
aktieboken registrerade kontaktuppgif
terna (artikel 5 st. 1).

Slutligen föreslår styrelsen redaktionella 
ändringar av artikel 8 st. 1 (gäller endast 
för den tyska versionen).

2.  Begränsningar för registrering (punkt 
5.2 på dagordningen) (artikel 5 st. 2, 3 
och 5)  

Styrelsen vill minska missbruket av värde
papperslån och liknande transaktioner för 
att påverka omröstningar och val vid bo
lagsstämman och föreslår därför att det i 
bolagsordningen införs en ny grund för 
att begränsa registreringen som aktie
ägare med rösträtt, vilket införs i en ny ar
tikel 685d st. 2 CO (artikel 5 st. 2, 3 och 5).

3. Bolagsstämmor (punkt 5.3 på 
dagordningen) (artikel 10, artikel 11 st. 
2, artikel 12 st. 1–4, artikel 13 st. 1 och 2, 
artikel 14, artikel 15 st. 2 och 4, artikel 
17 st. 1 och 2, artikel 18 lit. ek, artikel 19 
ingress/lit. e, f och in, artikel 40 st. 2 och 
3, artikel 41 st. 2 (inkl. avsnittsrubrik)
Den nya lagen tillåter företag att kommu
nicera med, och göra underrättelser och 
dokument tillgängliga för sina aktieägare 
elektroniskt. För att utnyttja denna nya 
möjlighet, som styrelsen förväntar sig 
 förenklingar och kostnadsbesparingar av, 
måste artiklarna 10, 12 st. 1 och 41 st. 2 
revideras.

Bolagsrättsreformen stärker aktieägarnas 
minoritetsrättigheter. Tröskeln för rätt att 
kalla till extra bolagsstämma sänktes från 
10 % till 5 % av aktiekapitalet eller rös
terna. Därutöver föreskrivs i bolagsrätts
reformen att aktieägare kan kräva att ett 
förslag som relaterar till en punkt på dag
ordningen tas in i kallelsen till bolags
stämman på samma villkor som de kan 
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kräva att en punkt tas upp på dagord
ningen. Slutligen måste börsnoterade 
 bolag tillåta aktieägare att företrädas på 
bolagsstämman av tredje part och kan 
inte längre begränsa representationen till 
en annan aktieägare. Dessa ändringar av 
den schweiziska bolagsrätten leder till 
ändringar i artiklarna 11 st. 2, 13 st. 1 och 
15 st. 2.

Bolagsrättsreformen kodifierar möjlig
heten att hålla bolagsstämma på olika 
platser eller som ett hybridevenemang 
(dvs aktieägare som inte är närvarande på 
plats för bolagsstämman kan delta och ut
öva sina rättigheter genom elektroniska 
medel). Detta ska reflekteras i bolags
ordningen (artiklarna 12 st. 3 och 4 samt 
14 st.1).

Enligt den nya lagen ska börsbolag göra 
beslut och valresultat tillgängliga elektro
niskt inom 15 dagar efter bolagsstämman, 
med angivande av den exakta andelen rös
ter. Därutöver kan aktieägare begära att 
protokollet görs tillgängligt för dem inom 
30 dagar efter bolagsstämman. Dessa 
 lagstadgade krav ska uttryckligen anges i 
bolagsordningen (artikel 14 st. 4).

Bolagsstämmans befogenheter och för
teckningen över beslut som kräver god
kännande av en kvalificerad majoritet av 
aktieägarna har utökats i den nya lagen. 
Styrelsen föreslår att artiklarna 18 och 19 
ändras i enlighet med detta och i linje med 
ordalydelsen i den nya lagen.

För att anpassa bolagsordningen till den 
reviderade lydelsen av den nya lagen och 
för att reflektera det omröstningsförfa
rande som ABB använt under de senaste 
åren, föreslår styrelsen ytterligare 
 ändringar av artiklarna 12 st. 2, 13 st. 2, 14 
st. 2, 17 st. 1 och 2 samt 40 st. 2 och 3.

Slutligen föreslår styrelsen en redaktionell 
ändring av artikel 15 st. 4 (gäller endast 
för den tyska versionen).

4.  Virtuella bolagsstämmor (punkt 5.4 på 
dagordningen) (artikel 12 st. 5)

Bolagsrättsreformen inför möjligheten att 
hålla virtuella bolagsstämmor, vilket inne
bär att bolagsstämma kan hållas utan 
 mötesplats enbart genom elektroniska 
medel. Covid 19pandemin har visat att 
 företag måste vara flexibla när det gäller 
formen för sina bolagsmöten. Följaktligen 
föreslår styrelsen att den nödvändiga 
grunden i bolagsordningen för att hålla en 
virtuell bolagsstämma skapas (artikel 12 
st. 5), även om styrelsen för närvarande 
inte planerar att hålla virtuella bolags
stämmor. Om en virtuell stämma skulle 
hållas kan aktieägare utöva alla sina 
rättig heter elektroniskt direkt på 
 stämman (i synnerhet rätten att tala och 
erhålla information samt röst och 
valrätten).
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5.  Styrelsen och ersättning (punkt 5.5 på 
dagordningen) (artikel 23, artikel 24 
st. 1 och 3, artikel 25 st. 1 lit. fi, artikel 
26, artikel 32, artikel 34 st. 5, artikel 35, 
artikel 36 st. 3, artikel 38 st. 4)

När det gäller elektroniska kommunika
tionsmedel har även schweizisk bolagsrätt 
reviderats vad gäller styrelsen. Dessa mo
derniseringar ska implementeras i bolags
ordningen. Styrelsen föreslår därför änd
ringar i artiklarna 23 och 24 st. 3.

I samband med att befogenheter för 
 bolagsstämman har reviderats, har också 
styrelsens befogenheter ändrats något. 
Styrelsen föreslår att dessa ändringar in
förlivas i bolagsordningen (artikel 24 st. 1, 
artikel 25 st. 1 lit. fi).

Bolagsrättsreformen liberaliserar de for
mella kraven för delegering av ledning av 
företaget till en verkställande kommitté. 
För att göra det möjligt för Bolaget att ut
nyttja denna nya flexibilitet föreslår styrel
sen en ändring av artikel 26.

Ett syfte med bolagsrättsreformen är att 
överföra den schweiziska förordningen 
mot vidlyftig ersättning i börsnoterade 
företag (VegüV) till federal lag, som 
trädde i kraft den 1 januari 2014. De flesta 
av VegüVbestämmelserna har överförts 
oförändrade till federal lag; endast ett 
 fåtal bestämmelser har ändrats. Styrelsen 
föreslår att följande förändringar ska 
 reflekteras i bolagsordningen: lagbestäm
melsen som uttryckligen anger att ersätt
ningsrapporten ska underställas 

bolagsstämman för en rådgivande om
röstning om rörlig ersättning godkänns 
framåtriktat (artikel 34 st. 5); förbudet att 
använda det tilläggsbelopp som översti
ger den totala ersättningen som godkänts 
av bolagsstämman för personer som 
 befordras inom den verkställande kom
mittén (artikel 35); bestämmelsen enligt 
vilken vederlaget för avtalsenliga konkur
rensklausuler inte får överstiga genom
snittet av ersättningen för de tre senaste 
räkenskapsåren (artikel 36 st. 3); och den 
ändrade definitionen av uppdrag utanför 
ABB (artikel 38 st. 4).

Slutligen föreslår styrelsen en redaktionell 
ändring av artikel 32 (gäller endast för den 
tyska versionen).

B.  Föreslagna ändringar av 
bolagsordningen i detalj

En jämförelse av den detaljerade formule
ringen av den nuvarande och föreslagna 
bolagsordningen kan hittas i ”Swiss 
 Official Gazette of Commerce” den  
24 februari 2023 (www.shab.ch) och på 
go.abb/agm. Aktieägare som önskar 
 erhålla den föreslagna bolagsordningen  
i tryckt form kan meddela Bolaget på 
go.abb/agm.

https://global.abb/group/en/about/corporate-governance/general-meeting
https://global.abb/group/en/about/corporate-governance/general-meeting
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Inledning

På ABB Ltd:s årsstämma 2023 kommer 
 separata bindande omröstningar att ske 
avseende det maximala sammanlagda 
 ersättningsbeloppet till styrelsen för 
 mandatperioden 2023–2024 och om det 

 maximala sammanlagda ersättning s
beloppet under 2024 till koncernled
ningen. Det kommer också att hållas en 
ickebindande omröstning om ersätt
ningsrapporten för 2022.

— 
Bilaga 2 (till punkt 7  
på dagordningen)
Bindande omröstning om ersättning till styrelsen  
och koncernledningen
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2022 2023

Bindande omröstning 
om det maximala sam
manlagda ersättnings
beloppet till styrelsen 
för mandatperioden 
2023–2024 

Bindande omröstning 
om det maximala sam
manlagda ersättnings
beloppet till koncern
ledningen för 2024

Icke bindande omröst
ning om ersättnings
rapporten för 2022

ÅrsstämmaÅrsstämma

Översikt över omröstningen om ersättning vid årsstämman 2023

Årsstämma

2024

 Ersättningsperiod   Datum för omröstning
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7.1. Bindande omröstning 
om det maximala samman
lagda ersättningsbelop
pet till styrelsen för nästa 
 mandatperiod, det vill säga 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2024

Styrelsen föreslår att behålla samma antal 
styrelseledamöter för kommande mandat
period. Ersättningen till enskilda styrelse
ledamöter avses också förbli på samma 
nivå som under tidigare period.

Styrelsen föreslår att aktieägarna god
känner ett maximalt sammanlagt ersätt
ningsbelopp till styrelseledamöterna på 
4 400 000 CHF.

Ersättningen till styrelseledamöterna 
 består endast av fast ersättning och leda
möterna måste ta ut minst hälften av sin 
ersättning 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 ersättnings
rapporten för 2022.

7.2. Bindande omröstning 
om det maximala samman
lagda ersättningsbeloppet 
till medlemmarna i kon
cernledningen för följande 
räkenskapsår, det vill säga 
2024

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 2023, finns i 
 ersättningsrapporten för 2022. 

De huvudsakliga faktorerna bakom föränd
ringarna i den sammanlagda ersättningen 
från år till år är antalet medlemmar i kon
cernledningen, varje medlems målersätt
ning, samt Bolagets och individuella resul
tat respektive prestation under relevant 
mätperiod.

Målersättningen nås om koncernledning
ens medlemmar uppfyller prestationskri
terierna för en 100procentig tilldelning av 
den kortsiktiga rörliga ersättningskompo
nenten samt för en måltilldelning på 100 
procent av referensnivån i det långsiktiga 
incitamentsprogrammet.

Den föreslagna maximala sammanlagda 
ersättningen till koncernledningen för 
2024 om 43 900 000 CHF uppnås endast 
om medlemmarna i koncernledningen 
uppfyller prestationskriterierna för en 
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150procentig tilldelning i enlighet med 
det kortsiktiga incitamentsprogrammet 
(shortterm incentive) ”STI” samt ett maxi
malt intjänande enligt det långsiktiga inci
tamentsprogrammet (longterm incentive) 
”LTI” 2021. Hittills har inte den samman
lagda nivån för STItilldelning eller LTI 
intjänande uppnåtts aggregerat för samt
liga medlemmar i ABB:s koncernledning.

Som framgår av diagrammet nedan var 
den faktiska ersättningen för 2022 till de 

nuvarande medlemmarna i koncernled
ningen lägre än det beviljade maximala 
sammanlagda ersättningsbeloppet för 
2022. Det föreslagna maximala samman
lagda ersättningsbeloppet till koncernled
ningen för 2024 är 2 000 000 CHF lägre än 
beloppet som föreslogs och godkändes 
för 2023, påverkat av potentiella kostnader 
relaterade till intjänande enligt LTItilldel
ning 2021, samt lägre kompensations
nivåer för nya medlemmar i koncernled
ningen jämfört med planen.

Diagrammet nedan visar förväntad utveckling av sammanlagd ersättning till koncern
ledningen från 2020 till 2024.

Översikt av överväganden vid beräkning av maximal sammanlagd ersättning till  
koncernledningen1

2020 2021 2022 2023 2024

Sammanlagd ersättning 
till koncernledningen CHF 
(miljoner)

 

 
Antaganden

Maximalt 
(godkänt vid 
årsstämman 

2019)

Maximalt 
(godkänt vid 
årsstämman 

2020)

Utfall Mål Maximalt 
(godkänt vid 
årsstämman 

2021)

Maximalt 
(godkänt vid 
årsstämman 

2022)

Maximalt 
(föreslaget 

vid årsstäm
man 2023)

STItilldelning, procent 150 % 150 % 114 %2 100 % 150 % 150 % 150 %

Justering av LTIP, 
 bidragets storlek +12,5 % +12,5 % 0 % 0 % +12,5 % n.a. n.a.

Antal LTIPaktier intjänade 
eller potentiellt intjänade 
under året3 266 104 147 979 n.a. n.a. 220 561 354 869 301 476

Antal medlemmar  
i koncernledningen 12 9 9 9 9 9 9

1 För en komplett beskrivning hänvisas till ersättningsrapporten 2022.
2  Resultat utan tilldelning till tidigare medlemmar i koncernledningen, men inklusive tidigare chefsjurist/styrelsens sekreterare 

samt tidigare kommunikationsdirektör och hållbarhetschef. För en komplett beskrivning hänvisas till ersättningsrapporten 2022.
3 Exempel: 301 476 aktier beviljade under 2021 som potentiellt intjänas under 2024, villkorat av prestationsvillkor.
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