
—
Föreslagen avknoppning 
av Accelleron (tidigare 
ABB Turbocharging)
Informationsbroschyr till aktieägarna





— 
Innehållsförteckning

005 Viktig information

006–018 Översikt och presentation 
av Accelleron 

007 ABB:s ordförande har ordet 

008 Vanliga frågor (Q&A) 

010 Accellerons ordförande har ordet

012 Översikt över Accellerons   
verksamhet, historia, utvald 
finansiell information och   
medarbetare

017 Framtida styrelse

020 Framtida ledningsgrupp 

021–038 Information om process och  
tidsplan (Sammanfattning och 
hänvisning till prospekt)

022 Sammanfattning av den  
föreslagna avknoppningen 

023 Preliminär tidsplan 

024 Förfarande för att erhålla 
Accelleron-aktier

025 Innehavare av ABB-aktier   
registrerade hos Euroclear Sweden



4

027 Innehavare av amerikanska 
depåbevis i ABB

028 Vissa skattefrågor för aktieägare 
i ABB och innehavare av  
amerikanska depåbevis i ABB

038 Förslag från styrelsen i ABB Ltd till 
den extra bolagsstämman

039–045 Ytterligare information

040 Frågor och svar (Q&A)

043 Frågor och svar för aktieägare  
vars ABB-aktier är registrerade 
hos Euroclear Sweden 



IN FO R M ATI O NSB R OSCH Y R T IL L A K TIE ÄG A R E 5

mation om vilken påverkan den föreslagna avknoppningen 
har på deras amerikanska depåbevis.

Accelleron-aktierna kommer inte att noteras på Nasdaq 
Stockholm (”Stockholmsbörsen”). Innehavare vars ABB-ak-
tier är registrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear 
Sweden”) kommer att erhålla svenska depåbevis som repre-
senterar Accelleron-aktier. Se ”Innehavare av ABB-aktier 
reg-istrerade hos Euroclear Sweden”, sid. 25, för information 
om vilken påverkan den föreslagna avknoppningen har på 
sådana aktier. 

Informationen som anges häri och i tillhörande material kan 
komma att uppdateras, kompletteras, revideras, verifieras 
och/eller ändras. Varken ABB eller några av dess närstående 
eller dess bolagsorgan, ledande befattningshavare, an-
ställda och rådgivare har någon skyldighet att uppdatera 
eller revidera informationen i denna broschyr såvida detta 
inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller annan reglering. 

Denna broschyr innehåller framåtriktade uttalanden som ut-
trycker avsikter, uppskattningar, förväntningar och prog-
noser avseende framtida finansiella, operativa och övriga 
händelser och resultat. Sådana uttalanden och underlig-
gande antaganden är föremål för ett antal olika risker och 
osäkerhetsfaktorer som skulle kunna innebära att den fak-
tiska utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dessa. Vidare 
bör aktieägarna notera att även om den extra bolagsstäm-
man godkänner de beslut som krävs för att genomföra den 
föreslagna avknoppningen kanske inte avknoppningen slut-
förs, helt eller delvis, och den kan också bli fördröjd. Mot 
bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer ska läsarna därför 
inte fästa otillbörlig vikt vid sådana framåtriktade uttalan-
den. Vidare bör det noteras att marknadsdata och värder-
ingar, liksom tidigare utveckling och resultat, som beskrivs i 
denna broschyr inte är någon garanti för framtida utveck-
ling, resultat eller värde på ABB eller Accelleron. 

Distributionen av denna broschyr, leveransen av Accelle-
ron-aktier och kontant betalning som ersättning för frak-
tioner av aktier kan begränsas av tillämpliga lagar i vissa ju-
risdiktioner utanför Schweiz, Sverige och USA. Personer som 
kan komma att motta ett exemplar av denna broschyr måste 
informera sig om och följa sådana restriktioner.

—
Viktig information 

Denna informationsbroschyr har tagits fram enbart för ak-
tieägarna i ABB Ltd (”ABB”)i samband med avknoppningen 
av Accelleron Industries Ltd („Accelleron”) som föreslås för 
den extra bolagsstämman i ABB ”ABB” som hålls den Sep-
tember 7 2022. 

Denna broschyr är inget erbjudande om att sälja, köpa eller 
teckna aktier i ABB eller Accelleron. Inte heller ska någon del 
av den eller det faktum att den distribueras utgöra grunden 
för, eller uppfattas som rådgivning i samband med, något 
avtal att göra detta. Denna broschyr utgör inget prospekt så 
som det definieras i den schweiziska lagen om finansiella 
tjänster (Swiss Financial Services Act), och inte heller ett 
prospekt i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, 
Sverige eller andra tillämpliga lagar. Denna broschyr utgör 
ingen rekommendation med avseende på aktierna i ABB eller 
Accelleron. 

Vissa risker kan vara tillämpliga på den föreslagna avknop-
pningen och på aktierna i Accelleron (”Accelleron-aktierna”) 
så snart de börjar handlas. Du rekommenderas att bekanta 
dig med hela innehållet i denna broschyr och det material 
som den hänvisar till. Denna broschyr är enbart en samman-
fattning av vissa bestämmelser hänförliga till den föreslagna 
avknoppningen och gör inte anspråk på att vara fullständig. 
När du röstar om den föreslagna avknoppningen måste du 
förlita dig på din egen granskning av Turbochargings verk-
samhet och den föreslagna avknoppningen, inklusive för-
delar och risker. Om du har minsta tvivel om hur du ska ag-
era bör du söka egen finansiell och juridisk rådgivning samt 
skatterådgivning från din förvaltare, investeringsrådgivare, 
legala rådgivare eller skatterådgivare. 

Den nödvändiga informationen som krävs för att Accelle-
ron-aktierna ska tas upp till handel på SIX Swiss Exchange 
kommer att lämnas i ett separat prospekt (se ”Preliminär 
tidsplan”, sid. 23). Prospektet kommer efter publiceringen att 
finnas tillgängligt på www.accelleron-industries.com. Vi 
uppmanar framtida innehavare av Accelleron-aktier att läsa 
prospektet så snart det finns tillgängligt och beakta hela in-
nehållet, däribland riskfaktorerna. 

Accelleron-aktierna kommer inte att noteras på någon börs i 
USA och den föreslagna avknoppningen kommer inte att 
registreras av Securities and Exchange Commission (SEC). 

Innehavare av amerikanska depåbevis i ABB bör läsa “Inne-
havare av amerikanska depåbevis i ABB”, sid. 27, för infor-
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— 
Översikt och presentation av Accelleron

FÖ R E S L AG E N AV K N O PPI N G AV ACCE LLE RO N
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Bästa aktieägare i ABB, inklusive innehavare av 
amerikanska depåbevis, 
Vi har nyligen tillkännagivit planerna på att knoppa 
av vår marknadsledande Turbocharging-verksam-
het till ett nybildat bolag, som kommer att separe-
ras från ABB, under dess nya varumärke ”Accelle-
ron”. Moderbolaget i den nybildade koncernen är 
en enhet Accelleron Indutries baserad i Schweiz. 
Denna nya koncern kommer att omfatta ABB:s Tur-
bocharging-verksamhet i sin helhet och kommer 
att bli ett fristående bolag (efter godkännande av 
den extra bolagsstämman), med en självständig 
notering på SIX Swiss Exchange planerad i början 
av fjärde kvartalet 2022. 

Beslutet att dela upp de två verksamheterna utgör 
en unik möjlighet för båda bolagen och deras res-
pektive intressenter. Det kommer att göra det mö-
jligt att direkt realisera det fulla värdet i Turbo-
charging-verksamheten för ABB:s aktieägare på 
kort sikt, medan det samtidigt gör det möjligt för 
ABB att behålla fokus på sin återstående portfölj. 
Åtgärden är i linje med ABB:s strategi att fokusera 
på sina kärnverksamheter elektrifiering och au-
tomatisering samt på att skapa ytterligare värde 
för våra intressenter, däribland för er, ägarna av 
vår verksamhet.

På samma sätt kommer Accelleron att kunna 
fokusera uteslutande på vad det gör bäst, att nå 
sin fulla potential som en fristående verksamhet 
genom att dra nytta av sin ledande ställning inom 
turboladdningssystem. 

Vidare ger den föreslagna avknoppningen inves-
terarna en fullskalig exponering mot en äkta sch-
weizisk industriledare och kommer att stödja det 
nya bolaget i att nå sina tillväxtambitioner med 
en attraktiv profil för kassagenerering. 

Avknoppningen kommer att ske om majoriteten 
av aktieägarna röstar för transaktionen vid en ex-
tra bolagsstämma, och den kommer att genom-
föras i form av en sakutdelning av samtliga aktier 
i Accelleron till ABB:s aktieägare på pro rata basis 
(förutsatt att alla villkor för att genomföra av-
knoppningen är uppfyllda, inklusive villkoren för 
amerikanska depåbevis och svenska depåbevis). 
Denna broschyr ger en översikt över de mest 
väsentliga aspekterna att beakta vid ett beslut 
om att rösta för eller emot den föreslagna av-
knoppningen, med ytterligare information om 
själva transaktionen och den nya verksamheten i 
Accelleron. 

ABB är känd som en ledande innovatör och har all-
tid strävat efter att ta tillvara möjligheter på de 
marknader där bolaget är verksamt. Den föresla-
gna avknoppningen utgör ett logiskt nästa steg i 
utvecklingen. Som styrelse ser vi tydligt de mö-
jligheter till värdeskapande som blir resultatet av 
den här transaktionen för såväl ABB som Accelle-
ron. Då våra aktieägare förväntas gynnas på båda 
sidor av ekvationen rekommenderar ABB:s 
styrelse enhälligt att ni röstar för avknoppningen.

Med vänlig hälsning,

Peter R. Voser
Styrelseordförande i ABB 

—
ABB:s ordförande har ordet
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—
Vad är anledningen till avknoppningen? 

Den föreslagna avknoppningen kommer att 
göra det möjligt att realisera det fulla värdet i 
Accelleron. Som en fristående verksamhet kom-
mer Accelleron att kunna dra full nytta av sin 
marknadsledande ställning, sin omfattande in-
stallerade bas och servicekapacitet, och sitt 
omfattande nätverk av partnerskap både med 
OEM (tillverkare av originalutrustning) och op-
eratörer. Efter separationen kommer ABB att 
kunna fokusera på sin återstående verksam-
hetsportfölj. 

—
Vilka är fördelarna för mig som 
aktieägare i ABB? 

Som aktieägare i ABB gör den föreslagna avknop-
pningen det möjligt för dig att realisera värdet i 
Accelleron-verksamheten nu direkt och samtidigt 
möjliggöra framtida värdeskapande genom att 
renodla ABB:s portfölj och göra det möjligt för 
bolaget att fokusera på sin kärnverksamhet. Som 
aktieägare, inbegripet innehavare av svenska de-
påbevis, i den nya Accelleron-verksamheten 
förväntar vi oss också att du kommer att ha för-
del av att inneha aktier i ett bolag med renodlad 
exponering mot en turboladdarmarknad med väl-
definierade tillväxtambitioner.

—
När sker detta? 

—
H

Avknoppningen måste godkännas av ABB:s ak-
tieägare vid en extra bolagsstämma och givet 
rådande marknadsförhållanden. Om avknoppnin-
gen godkänns av den extra bolagsstämman förut-
ser vi att noteringen av Accelleron på SIX Swiss 
Exchange kommer att äga rum den 3 oktober 
2022.

ur kommer den föreslagna 
avknoppningen att fungera?

För att genomföra avknoppningen kommer ABB 
att dela ut Accelleron-aktier som innehas av 
ABB till ABB:s aktieägare på pro rata basis (se 
”Sammanfattning av den föreslagna avknop-
pningen”, sid. 22). Du kommer inte att erhålla 

—

—

några fraktioner av Accelleron-aktier utan kom-
mer i stället att få kontant betalning vid försäl-
jningen av de samlade fraktionerna av aktier. 
För mer information, se ”Förfarande för att er-
hålla Accelleron-aktier – Behandling av frak-
tioner av aktier”, sid. 24. Efter avknoppningen 
kommer Accelleron att vara ett självständigt, 
noterat bolag, och ABB kommer inte att ha kvar 
något innehav i Accelleron. 

Om du för närvarande innehar amerikanska de-
påbevis i ABB förväntar vi oss att du kommer att 
erhålla amerikanska depåbevis i Accelleron med 
avseende på dina amerikanska depåbevis i ABB 
från depåbanken för dina amerikanska depåbevis. 
Se “Innehavare av amerikanska depåbevis i ABB”, 
sid. 27. 

Innehavare av ABB-aktier registrerade hos Euro-
clear Sweden kommer att erhålla svenska de-
påbevis i Accelleron avseende deras ABB-aktier. 
Se ”Innehavare av ABB-aktier registrerade hos Eu-
roclear Sweden”, sid. 25, för information om hur 
den föreslagna avknoppningen påverkar sådana 
aktier.

För att avknoppningen ska godkännas, 
hur många aktieägare måste rösta för 
förslaget? 

Det kommer att krävas en absolut majoritet av de 
röster som finns representerade på den extra bo-
lagsstämman för att avknoppningen ska bli god-
känd.

Vad händer om ABB:s aktieägare inte 
godkänner avknoppningen?

ABB:s styrelse är övertygad om fördelarna för 
ABB:s aktieägare med den föreslagna 
avknoppningen och rekommenderar att alla 
aktieägare röstar för förslaget på den 
kommande extra bolagsstämman. 

Om avknoppningen inte godkänns förblir 
Accelleron en verksamhet inom ABB. ABB:s 
styrelse skulle emellertid fortsätta att 
undersöka andra alternativ.

—
Vanliga frågor (Q&A)
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—

—

Vad händer om jag säljer mina ABB-aktier 
nu, innan den föreslagna avknoppningen 
äger rum?

Om du säljer dina ABB-aktier före handelsdagens 
slut den 30 september (se ”Preliminär tidsplan” 
sid. 23) kommer du inte ha rätt att erhålla Accelle-
ron-aktier eller kontant betalning för fraktioner 
av aktier. 

Vad skulle hända med antalet ABB-aktier 
som jag äger vid en eventuell 
avknoppning? 

Antalet ABB-aktier som du äger förändras inte vid 
en eventuell avknoppning.

—
Kan jag köpa Accelleron-aktier nu? 

Nej. Det finns för närvarande ingen publik mark-
nad för Accelleron-aktierna och därmed är det 
inte möjligt att köpa aktier i Accelleron förrän på 
noteringsdagen. 

—
Kan jag välja att inte erhålla Accelleron-
aktier? 

Nej. Förutsatt att avknoppningen godkänns av 
den extra bolagsstämman och villkoren som 
föregår ett fullföljande av avknoppningen har up-
pfyllts eller frånfallits kommer samtliga ak-
tieägare i ABB som innehar ABB-aktier per han-
delsdagen slut den 30 september att erhålla 
Accelleron-aktier (se ”Förfarande för att erhålla 

—

Accelleron-aktier”, sid. 24). Om du inte önskar in-
neha några Accelleron-aktier kommer du att 
kunna sälja alla eller delar av de Accelleron-aktier 
som du har erhållit som sakutdelning på SIX Swiss 
Exchange efter att handeln med Accelleron-aktier 
har inletts. 

Innehavare av amerikanska depåbevis i ABB och 
innehavare av ABB-aktier registrerade hos Euro-
clear Sweden bör också läsa ”Förfarande för att 
erhålla Accelleron-aktier” (sid. 24) för ytterligare 
information. 

Kommer jag att erhålla kontant betalning 
utöver Accelleron-aktierna? 

Nej. Kontantdelen av utdelningen motsvarar den 
schweiziska källskatten som ska betalas i sam-
band med avknoppningen och kommer att hållas 
inne av ABB och betalas direkt till de schweiziska 
skattemyndigheterna. Du kan ha rätt till åter-
bäring. För mer information se avsnittet nedan 
med rubriken ”Återbäring på schweizisk källskatt 
på beskattningsbar utdelning”.
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Bästa blivande aktieägare i Accelleron,
Den planerade avknoppningen av Accelleron är en 
milstolpe för det här bolaget och kommer att gy-
nna samtliga intressenter, bidra till att frigöra 
orealiserade värden och låta det nå sin fulla po-
tential som fristående företag. Efter att transak-
tionen är slutförd kommer ABB Turbocharging un-
der sitt nya varumärke att fokusera på att 
implementera sin egen, oberoende tillväxt-
strategi med en attraktiv profil för kassagenere-
ring. 

Denna tillväxt kommer att vara fast rotad i bolag-
ets befintliga starka marknadsställning som en 
ledande global aktör inom turboladdare för tunga 
diesel- och gasapplikationer för verksam-
hetskritiska användningsområden. 

Vår banbrytande teknik och våra högkvalitativa 
servicelösningar har gjort oss till förstahandsva-
let som samarbetspartner i hela värdekedjan – 
från OEM till operatörer. Kunderna förlitar sig på 
vårt anseende – ett anseende vi har byggt upp un-
der mer än hundra år, med start alldeles i början 
av 1900-talet när Alfred Büchi, uppfinnaren ba-
kom turboladdarna, registrerade sitt första pat-
ent på turboladdare. 

Vi är mycket stolta över vår historia och vår merit-
lista, samt över vår dynamiska anda. Under åren 
har Accelleron gått från klarhet till klarhet, skapat 
en effektiv verksamhetsmodell, erbjudit produk-

—
Accellerons ordförande har ordet 

ter till en mängd olika applikationer och erbjudit 
effektiva eftermarknadstjänster. 

Accelleron är lika stabilt som sin affärsmodell, 
sina produkter och, minst lika viktigt, sin balan-
sräkning. Det gör oss, och inte minst våra kunder, 
övertygade om att vi kommer att fortsätta vara 
förstahandsvalet som samarbetspartner under 
de kommande åren. 

I dag handlar hela vår verksamhet om 
värdeskapande. Våra produkter hjälper kunder 
från olika sektorer – från handels- och kryssnings-
fartyg till energi och järnvägar – att uppnå en ef-
fektivitet utöver det vanliga: öka motorernas ut-
gångseffekt med upp till 300 procent, möjliggöra 
upp till 10 procent högre motoreffektivitet, 
minska koldioxidutsläppen och leverera högre 
kraftdensitet. 

Miljöfördelarna med turboladdarna är uppenbara 
på kort sikt men kommer att bli ännu viktigare i 
framtiden. Initialt förväntar vi oss att mer än 
85 procent av de användningsområden som vi 
betjänar i nuläget, som långa transporter till 
sjöss, inte kan ersättas med lösningar utan för-
bränningsmotorer, i stället kommer de att övergå 
till bränslen med lägre koldioxidutsläpp och koldi-
oxidfria bränslen, som bland annat grön vätgas, 
ammoniak eller e-metanol. Vår närvaro inom de 
flesta pilotprojekt inom drift med dessa bränsle-
typer kommer att bidra till att säkerställa att tur-
boladdare används i lika hög utsträckning i fram-
tiden. 

Dessutom förväntar vi oss, i och med det ökande 
beroendet av förnybara energikällor i kraftnätet, 
en större efterfrågan på motorbaserade lösningar 
som drivs med gröna bränslen för att motverka 
fluktuationer i elförsörjningen, och även dessa 
kommer att gynnas av den högre effektivitet som 
turboladdare kan ge. På längre sikt kan vi till och 
med komma att erbjuda lösningar för att förbättra 
effektiviteten inom bränsleceller och erbjuda ett 
ännu bredare perspektiv på de användningsom-
råden för turboladdare som vi ser på lång sikt. 

Vi har över 180 000 turboladdare installerade 
globalt, med kunder som gynnas av vårt värld-
somspännande servicenätverk och en stor, en-
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gagerad arbetsstyrka av utbildade servicetekni-
ker. Produkter som vi har konstruerat har 
lovordats, bland annat turboladdningssystemet vi 
konstruerade till en dieselmotor från Wärtsilä. Ar-
betet för att säkerställa att våra turboladdare 
drivs med dagens och morgondagens bränslen 
kommer att utgöra ett viktigt bidrag till minskade 
koldioxidutsläpp globalt, både på land och till 
sjöss. 

Vår Turbocharging-verksamhet gör marknadsle-
dande investeringar i forskning och utveckling 
(FoU), som utgör cirka 7 procent av Turbocharg-
ings intäkter 2021 och omfattar 185 anställda. 
Med de över 100 patent som vi har ansökt om och 
registrerat ligger vi långt före alla våra konkur-
renter. Dessa imponerande siffror utgör grunden 
för vår tekniska framgång, och därmed efter-
frågan på våra produkter, i dag och imorgon. 

Den höga efterfrågan på våra produkter och tjän-
ster avspeglas i vår starka finansiella profil. Detta 
drivs av solida, återkommande serviceintäkter, 
vanligtvis under flera decennier efter att en tur-
boladdare har installerats. Våra serviceintäkter 
stod för cirka 75 procent av omsättningen under 
2021. Vi har uppvisat en lönsamhet som ligger 
över sektorgenomsnittet liksom en hög avkast-
ning. Vårt betydande kassaflöde01, som även un-
der de utmanande pandemitiderna låg kvar på 
över 130 MUSD under 2021, gör det möjligt för oss 
att investera i innovation, i verksamheter samt i 
marknadstillväxt, men också att belöna våra ak-
tieägare på lämpligt sätt. 

Som fristående bolag kommer vi att bygga vidare 
på vår starka grund och utforska nya tillväxtmö-
jligheter. Vårt mål är att stärka våra samarbeten 
med både OEM och operatörer för att etablera 
oss i intilliggande sektorer och utveckla vår när-
varo på geografiska marknader med hög tillväxt, 
samtidigt som vi också fortsätter att expandera 
vår FoU-kapacitet, fokusera på digitalisering och 
minska koldioxidutsläppen på våra slutmark-
nader. 

Vi är fullt medvetna om att våra framgångar på 
lång sikt är beroende av en god bolagsstyrning. 
En transparent och hållbar verksamhet samt 
etiska, ansvarstagande beteenden gentemot alla 
våra intressenter är våra främsta affärsprinciper. 
Vi är tacksamma för det gedigna arvet från ABB, 
vårt moderbolag, som fortsätter att betraktas 
som en av ledarna inom dessa kategorier. 

Hållbarhet har varit en grundpelare i vårt förhålln-
ingssätt redan från allra första början och kom-
mer att förbli så framöver. Behovet av indus-
triledda lösningar för att hantera 

klimatförändringarna har aldrig varit så viktiga 
som nu, då företag från hela världen står under 
ökad press att minska eller eliminera sina koldiox-
idutsläpp, och vår verksamhet har en unik posi-
tion för att möjliggöra övergången till en koldiox-
idfri verksamhet i de branscher vi vänder oss till. 
Våra produkter är redo att användas ihop med 
alla dagens gröna bränslen. Vi strävar emellertid 
inte bara efter att hjälpa våra kunder att bli mer 
hållbara och förbruka mindre bränsle, vi ser även 
över vår egen verksamhet för att etablera rikt-
märken för återvinning samt energi- och vatten-
förbrukning. 

Vår framgång och vår starka ställning i branschen 
skulle inte ha varit möjlig utan det hårda arbetet 
och engagemanget från våra omkring 2 300 me-
darbetare. De är drivkraften bakom hela verksam-
heten och hjärtat i allt vi gör. Jag vill tacka alla 
mina kollegor på Accelleron för deras fortlöpande 
engagemang, och jag är övertygad om att den här 
transaktionen kommer att stärka oss ytterligare 
som bolag och erbjuda en enorm potential för 
professionell utveckling och tillväxt. 

Avknoppningen inleder ett nytt och spännande 
kapitel i vår historia – som för med sig betydande 
möjligheter för bolaget, dess kunder och samar-
betspartners – och jag hoppas verkligen att ni 
kommer att göra oss sällskap på denna spän-
nande resa.  

Med vänlig hälsning,

Oliver Riemenschneider
Utsedd styrelseordfö rande i Accelleron 

—
01 Fritt kassaflöde 
definierat som 
nettokassa från den 
löpande verksamheten 
minus nettokas-
saflöde i invester-
ingsverksamheten 
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— 
Verksamhetsöversikt
Accelleron konstruerar, tillverkar, säljer och under-
håller kundanpassade turboladdare genom sin 
produktverksamhet för OEM-tillverkare av mo-
torer till tunga applikationer. Dessa OEM bygger 
in turboladdare i motorerna de producerar för 
slutkunder över hela världen. Underhållet av 
denna installerade bas utgör grunden för Accelle-
rons serviceverksamhet. 

En turboladdare använder överskottsenergi från 
avgaser för att driva en turbin kopplad till ett 
kompressorhjul, och kompressorn i sin tur förser 
en motor med tryckluft för förbränningsproces-
sen. Den här processen ökar luftvolymen som 
finns tillgänglig för att driva förbränningen, ökar 
kvoten kraft/vikt vilket gör det möjligt för en 
mindre motor att producera samma kraft som en 
större sugmotor. 

Accelleron bedriver verksamhet på den globala 
marknaden för turboladdare för tunga diesel- och 
gasapplikationer (500 kW+), som sedan delas in i 
ytterligare två undersegment: 
• Medel- och låghastighet, 90–5720 kW per

cylinder (till sjöss, t.ex. lastfartyg och
oljetankers, samt stora färjor och
kryssningsfartyg; energi inklusive elproduktion,
t.ex. stora kraftverk; vissa applikationer inom
framhjulsdrift),

• Höghastighet, <200kW per cylinder (främst
energi, t.ex. decentraliserad kraft, kombinerade
kraftvärmeverk och anläggningar för
toppbelastningsutjämning, samt
gaskompression), med vissa
användningsområden inom fartyg och
framhjulsdrift som i gruvtruckar.

Accelleron konkurrerar för närvarande inte inom 
marknaderna för lätta och kommersiella fordon 
(”landsvägsburna”). Enligt tredjepartskonsulter 
uppskattades den adresserbara marknaden för 
turboladdare till i grova drag 2 miljarder USD un-
der 2020, och bestod då av cirka 1,5 miljarder USD 
och 500 MUSD i serviceintäkter respektive pro-
duktintäkter, och som vi i nuläget förväntar oss 
kommer att växa med ~2 procent per år. 

—
Översikt över Accellerons verksamhet, 
historia och utvald finansiell information 
och medarbetare

Accelleron utvecklar och driftsätter banbrytande 
teknologier för användning med ett antal bränsle-
typer. Bland traditionella bränslen ingår eldning-
solja, diesel och naturgas, användningsområdena 
omfattar även den växande marknaden för rent 
flytande och gasformigt bränsle (vätgas, ammo-
niak, biobränsle och syntetiskt bränsle). 

Accellerons teknologi är inte enbart begränsad till 
marknaden för förbränningsmotorer utan går 
även att använda till bränsleceller. Accellerons ex-
pertis möjliggör den bästa omställningen till 
minskade koldioxidutsläpp inom samtliga av dess 
användningsområden och hjälper kunder och slu-
tanvändare att följa striktare regler för bränslee-
konomi och utsläpp med bibehållen prestanda. 

En effektiv drift är en del av Accellerons DNA, med 
dess globala inköpsnätverk som stödjer fokuse-
rade tillverkningsverksamheter som levererar 
cirka 10 000 turboladdare årligen. Som marknad-
sledare arbetar Accelleron med uppskattningsvis 
6 000 aktiva kunder, som omfattar OEM och slu-
tanvändare, samt underhåller en installerad bas 
med över 180 000 aktiva enheter. Serviceverk-
samheten förlitar sig på ett nätverk av mer än 100 
servicestationer i cirka 50 länder på samtliga kon-
tinenter för att finnas nära kunderna. 

Accelleron omvandlar och utökar sitt befintliga 
serviceerbjudande för att ytterligare förbättra 
kundservicen genom sina digitala serviceavtal. 
Dessa digitala serviceavtal använder verksam-
hetsdata från turboladdarna för att förbättra ser-
viceerbjudandet genom skräddarsytt underhåll 
och driftoptimering. Parallellt med det utökar Ac-
celleron sin användning av Tekomar XPERT, ett 
prenumerationsbaserat och icke-varumärke-
sanknutet mjukvaroprogrampaket som minskar 
slutanvändarens bränsleförbrukning och förbät-
trar fartygens prestanda under deras livscykel, 
förbättrar övervakning och rapportering av koldi-
oxidutsläpp samt minskar utsläppen genom att 
optimera prestandan hos motorer, skrov och pro-
pellrar. 

Accelleron samlar ingenjörsteknik och FoU vid sitt 
huvudkontor i Baden i Schweiz och har 185 heltid-
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sanställda. Accelleron samarbetar ofta om ut-
veckling av motorer med OEM-kunder inom FoU, 
deltar i datautbyten och ställer sin banbrytande 
teknik och sitt ingenjörskunnande till deras förfo-
gande.

Accelleron har för närvarande 119 patentfamiljer 
och har i genomsnitt lämnat in ansökningar om 
ytterligare 30–50 patent varje år. FoU-kostnad-
erna för 2021 uppgick till 52 MUSD (cirka 7 pro-
cent av intäkterna 2021). 

En kombination av Accellerons ledande tekniska 
kunnande och starka serviceerbjudande skapar 
förtroende bland kunderna, minskar dyrbara 
driftstopp och förbättrar bränsleeffektivitet, 
minskar utsläppen och förbättrar förhållandet 
kraft/vikt. 
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—
Historia 

1924
Brown, Boveri & Cie (”BBC”), ett av de bolag som 
lade grunden till ABB, utvecklar och levererar i 
samarbete med Alfred Büchi världens två första 
industritillverkade turboladdare för stora dieselmo-
torer 

1932
BBC:s konstruktionstekniker formulerar specifika-
tioner för en standardiserad serie med turboladda-
re, utvecklar dem på modulbasis för framtiden, en 
viktig innovation som möjliggör kundanpassning 
och en flexibel utveckling 

1945–1960
BBC utvecklar turboladdare för fyrtaktsmotorer 
samt för (från 1951 och framåt) tvåtaktsmotorer, 
inklusive ett flertal viktiga samarbeten med 
motortillverkare 

1958
BBC beviljar licens till Ishikawajima-Harima Heavy 
Industries (IHI) i Japan att tillverka BBC:s turboladdare. 
Det blir början på dess licensieringsstrategi på viktiga 
marknader i Asien 

1985
BBC sätter en ny branschstandard med mindre och 
lättare turboladdare, som exempelvis VTR4 och 
VTC4 
1988
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (”ASEA”) 
och BBC slås ihop och bildar ABB. I enlighet med det 
sammanslagna bolagets policy för decentralisering 
etableras ABB Turbo Systems Ltd nästföljande år för 
att ta hand om turboladdarverksamheten 

1984
Heavy Industries of Korea erhåller licens för att 
bygga BBC:s turboladdare 

1905
Registrering av Alfred Büchis patent i Schweiz 
avseende turboladdning

1971
VTR 1 serien introduceras, som erbjuder turbolad-
dare med en övergripande effektivitet på 60 %
med en bred räckvidd av applikationer.

1978
BBC beviljar Kinas CSTC licens för produktionen av 
turboladdare och bidrar till utvecklingen av den 
kinesiska varvsindustrin

1996
Marknadslansering av turboladdare av modellen TPL-A 
för moderna medelstora till stora fyrtakts diesel- och 
bensinmotorer. Användningsområdena går från 
medelstora motorer och hjälpmotorer till små och 
stora fartyg, till stationära diesel- och gasdrivna 
kraftverk 
1998
Joint venture mellan ABB och IHI grundas för att 
marknadsföra och sälja turboladdarprodukter till den 
japanska marknaden 

2004
ABB utvecklar turboladdare av modellerna TPL-C och 
TPS-F till medelhastighetsmotorer som uppfyller 
kraven på låga utsläpp 

2006
ABB Turbo Systems och Jiangjin Turbocharger Plant 
etablerar ABB Jiangjin Turbo Systems Co., Ltd. som ett 
joint venture-bolag i Kina

2007
Generation A100 lanseras som ett nytt riktmärke i 
utvecklingen av enstegs, högeffektiva högtrycksturbo-
laddare 

2015
ABB ingår ett avtal med Wärtsilä för att samarbeta om 
att utveckla världens mest effektiva 4-taktsdieselmo-
tor 

2017
ABB förvärvar Tekomar Group, en oberoende leveran-
tör av mjukvarulösningar för motorprestanda 

2018
Världens största containerfartyg sjösatt med ABB:s 
turboladdare, som ger en minskning av koldioxidut-
släppen jämfört med äldre fartyg med lägre tonnage 
som hade mindre effektiva motorer och en mindre 
gynnsam relation effekt/last 

2019
ABB designar den mest avancerade axiella turbinen på 
marknaden med >90 procent effektivitet 

2021
ABB lanserar Turbo MarineCare, det första digitala, 
smarta serviceerbjudandet för slutanvändare av 
turboladdare 
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—
Utvald finansiell information 

* Fritt kassaflöde definierat som nettokassa från den löpande verksamheten – net-
tokassaflöde i investeringsverksamheten.

** Kassaflödeskonverteringsgrad av fritt kassaflöde definierat som fritt kassaflöde/
nettointäkter.

* Siffror kanske inte summerar korrekt på grund av avrundning.

—
Väsentliga finansiella resultat 

Historiska uppgifter
Miljoner USD om inget annat anges 2019 2020 2021
Intäkter 783 711 756
% tillväxt (9%) 6%
Bruttoresultat 372 305 356
% marginal 47% 43% 47%
Intäkter från den löpande verksamheten 201 137 186
% marginal 26% 19% 25%
Operativt EBITA 203 146 188
% marginal 26% 20% 25%

—
Väsentliga kassaflödesposter

Historiska uppgifter
Miljoner USD om inget annat anges 2019 2020 2021
Avskrivningar och amortering 21 24 24
% av intäkter 3% 3% 3%
Investeringar 23 26 29
% av intäkter 3% 4% 4%
Fritt kassaflöde* 161 126 136
% kassaflödeskonverteringsgrad** 101% 113% 94%

—
Avstämning av operativt EBIT mot intäkter 
från den löpande verksamheten*

Historiska uppgifter
Miljoner USD om inget annat anges 2019 2020 2021
Operativt EBIT 203 146 188
Omstruktureringskostnader och övriga poster 
som inte ingår i den löpande verksamheten 

(2) (8) (3)

Skillnader i tidpunkter för 
valutakurser och råvarupriser 

1 (1) 1

Intäkter från den löpande verksamheten 201 137 186

Verksamheten i Accelleron bildade inte en separat legal kon-
cern under samtliga perioder som redovisas. Som en följd av 
det har de finansiella resultaten nedan för Accelleron upprät-
tats enligt riktlinjer för ”carve-out” redovisning från den kon-
soliderade finansiella informationen och bokföringen för 
ABB. Den finansiella rapporteringen för Accelleron har up-
prättats i enlighet med god redovisningssed i USA (U.S. 
GAAP) baserat på fortlevnadsprincipen och redovisas i 
US-dollar (USD) såvida inget annat anges. 

Räkenskaperna för Accelleron innefattar allmänna kostnader 
inom ABB som uppstår centralt, bland annat kostnader hän-
förliga till informationsteknik, forskning och utveckling, im-
materiella rättigheter, digitala tjänster, kommunikation, fi-
nans, legala tjänster, medarbetare, hälsa och säkerhet samt 
landsledningsaktiviteter. Dessa allmänna kostnader har 
tagits upp inom kostnad för sålda varor, allmänna och admin-
istrativa kostnader samt kostnader för forskning och utveck-
ling som inte är knutna till en särskild order. Dessa kostnader 
har allokerats till Accelleron grundat på direkt användning när 

de är identifierbara, medan återstoden har allokerats baserat 
på en andel av det operativa värde som tillförs, försäljning, 
kvadratmeteryta eller medarbetare som omfattas av ABB. 

Ledningen anser att antagandena gällande allokeringen av 
ABB:s övergripande kostnader är rättvisande och korrekta. 
Emellertid ger inte Accellerons räkenskaper en indikation av 
Accellerons framtida resultat och avspeglar inte nödvändigt-
vis vad rörelseresultatet, den finansiella ställningen eller kas-
saflödet skulle ha varit om Accelleron hade bedrivits som en 
oberoende verksamhet under de perioder som redovisas. 

Siffrorna som redovisas nedan är baserade på reviderade fi-
nansiella rapporter för räkenskapsåren 2019–2021. Operativt 
EBIT, Accellerons främsta nyckeltal för verksamhetens och 
dess segments lönsamhet, är ett mått som inte omfattas av 
GAAP och redovisar intäkter från den löpande verksamheten 
exklusive icke-rörelserelaterade poster (t.ex. omstrukturering 
och relaterade kostnader, differenser från varierande tid-
punkter för valutakurser och råvarupriser). 

73% Medeloch 
låghastighet

27% Höghasighet 

ca.75% Service

ca.25% Produkt

41% Europa
40% Asien, 

Mellanöstern och Afrika 
19% Nord- och 

Sydamerika

—
2021 intäker 
per segment

—
2021 intäker 
per fas i livscykeln

—
2021 intäker 
per region
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—
Medarbetare 
När avknoppningen är slutförd kommer Accelle-
ron att ha omkring 2 400 medarbetare. Accelle-
rons personal är mycket kvalificerad och över 
80 procent av medarbetarna har högre teknisk 
eller ekonomisk utbildning. 

Utöver de fast anställda anlitar Accelleron ett an-
tal tillfälligt anställda för att överbrygga kortare 
perioder med personalbrist eller för att hantera 
tillfälliga ordertoppar. Per 31 december 2021 hade 
Accelleron totalt 40 visstidsanställda.
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Efter det att avknoppningen är slutförd kommer
styrelsen i Accelleron att innefatta Oliver Riemen-
schneider som styrelseordförande och styrelsele-
damot i Accelleron. Nedan följer en kort samman-
fattande beskrivning av var och en av de
tilltänkta styrelseledamöternas affärserfarenhet 
och utbildning.

Oliver Riemenschneider blir styrelseordförande i 
Accelleron baserad i Baden, Schweiz. Som Senior 
Vice President på ABB ledde han övergången av 
ABB:s division Turbocharging till att 2022 bli en 
fristående enhet, Accelleron. Han började sin kar-
riär på ABB i Schweiz 1991 och blev snabbt chef 
för divisionen Turbocharging i Japan 1997, där 

—
Framtida styrelse
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han senare som Senior Vice President ledde sam-
riskföretaget mellan ABB och IHI. När han 2003 
återvände till Schweiz blev han Senior Vice Presi-
dent för Sales and Service Turbocharging och Di-
vision President 2011. Oliver är engagerad i att 
driva hållbarhetsutvecklingen och utfasningen av 
fossila bränslen inom industrin. Han har stått ba-
kom flera initiativ för att placera ABB Turbocharg-
ing, och nu Accelleron, i framkant av teknikomvan-
dlingen för att uppnå och överträffa globala 
utsläppsmål. Oliver är även styrelseordförande i 
V-Zug AG, Schweiz. Han har en magisterexamen i
Mechanical Engineering från ETH Zürich och en
MBA från City University, Bellevue, Washington.

Monika Krüsi blir ordförande för Accellerons 
revisionsutskott samt vice ordförande i Accelle-
rons styrelse. Hon är för närvarande partner på 
MKP Consulting som hon grundade 2003. Hon är 
även ordförande för Repower och bland annat 
styrelseledamot i Burckhardt Compression och 
Energie 360°. Monika började sin karriär på McK-
insey & Co. där hon arbetade i nio år innan hon 
blev partner på Venture Incubator Partners. Mon-
ika har en Ph.D. i Business Informatics samt en 
MBA från University of Zurich, Schweiz.

Gabriele Sons blir Accellerons ordförande i kom-
mittén för nominerings- och ersättningsfrågor. 
Hon har varit styrelseledamot i ElringKlinger se-
dan 2014 och i Grammer sedan år 2020. Gabriele 
började sin karriär 1991 som rådgivare inom ar-
betsrätt och kollektivavtalsförhandlingar vid 
Deutsche Lufthansa och har sedan dess varit VD 
eller ledamot av den exekutiva styrelsen i ett fler-
tal internationella organisationer, däribland Com-
pass Group, Schindler Elevator, den tyska arbets-
givarorganisationen Gesamtmetall och 
Thyssenkrupp Elevator. Gabriele studerade juridik 
i München och Heidelberg och har varit obero-
ende jurist och konsult sedan 2018.

Bo Cerup-Simonsen blir ledamot i Accellerons 
styrelse. Han är VD för Mærsk Mc-Kinney Møller 
Center for Zero Carbon Shipping sedan 2020. Bo 
har tidigare innehaft ett flertal befattningar inom 
sjöfartsteknik och innovation, inklusive som VP 

Head of Newbuilding Strategy and Portfolio på 
Royal Caribbean Cruises (RCL), Director of the 
Danish Hydrocarbon Research and Technology 
Centre vid Danmarks Tekniska Universitet samt 
som VP och Head of Maersk Maritime Technology 
(MMT) där han ansvarade för ett stort antal in-
genjörs- och nybyggnadsprojekt inklusive det för 
världens mest energieffektiva containerfartygsk-
lass Triple-E. Bo har en Ph.D. i Mechanical Engi-
neering från Danmarks Tekniska Universitet och 
en Executive MBA från Copenhagen Business 
School.

Stefano Pampalone blir styrelseledamot i Accelle-
ron. Sedan 2019 har Stefano varit President för 
segmentet Construction Equipment vid CNH In-
dustrial, där han leder deras Global Business Unit. 
Han började på bolaget 1999 och har innehaft 
flera ledande positioner, däribland som landschef 
för Indien från 2011 till 2013 innan han baserad i 
Schweiz blev COO för Asia Pacific. Stefano har en 
MBA från Profingest Management School (nu-
mera Bologna Business School) samt en kandida-
texamen i Engineering från University of Trieste.

Detlef Trefzger blir ledamot i Accellerons 
styrelse. Detlef har varit VD för Kuehne + Nagel In-
ternational AG i nio år, från augusti 2013 till juli 
2022. Han började på bolaget i mars 2013 och var 
Executive Vice President för Contract Logistics 
från mars 2013 till maj 2015. Han har tidigare varit 
15 år på DB Schenker i ett flertal ledande befat-
tningar, bland annat som Executive Vice President 
för Global Contract Logistics and Supply Chain 
Management. Dessförinnan arbetade Detlef på 
Roland Berger & Partner i München, Tyskland där 
han var Principal för kompetenscentret Transpor-
tation & Logistics mellan 1994 och 1998. Detflef 
har varit ledamot i Singapore Economic Develop-
ment Board från 2015 till 2018 och är medlem i 
Maritime International Advisory Panel of Singa-
pore 2022 och 2023. I juni 2019 valdes Detflef in i 
styrelsen för den schweizisk-amerikanska handel-
skammaren i Zürich, Schweiz. Han har en Ph.D. 
från Vienna University of Business Administration 
& Economics.
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Efter att avknoppningen är slutförd kommer led-
ningsgruppen i Accelleron (”ledningsgruppen”) 
att omfatta Daniel Bischofberger som VD och 
koncernchef och Adrian Grossenbacher som 
ekonomi- och finansdirektör (”CFO”). Andra med-
lemmar i ledningsgruppen kommer att omfatta 
Christoph Rofka som affärsområdeschef för Me-
dium, Low Speed & Rail Division, Herbert Müller 
som affärsområdeschef för High Speed Division, 
Roland Schwarz som affärsområdeschef för Ser-
vice Division och Dirk Bergmann som Chief Tech-
nology Officer. Nedan följer en kort beskrivning 
av erfarenhet och utbildning för samtliga blivande 
medlemmar av ledningsgruppen:

—
Daniel Bischofberger blir 
Accellerons VD och koncernchef. 

Daniel Bischofberger blir Accellerons VD och kon-
cernchef. Daniel utsågs den 1 mars 2022 till Divi-
sion President i Accelleron, efter att ha varit 
medlem i Sulzers ledningsgrupp och varit Division 
President för Rotating Equipment Services i 
knappt sex år. Han har tidigare under en period 
om 14 år innehaft diverse chefspositioner på ABB, 
senast som Head of High Voltage Products Cen-
tral & South Europe. Han har även innehaft le-
dande positioner på Alstom och Datwyler. Daniel 
har en M.Sc. i industriteknik och en BA i 
maskinteknik från Swiss Federal Institute of Tech-
nology Zurich och en MBA från INSEAD.

Adrian Grossenbacher blir Accellerons CFO. 
Adrian Grossenbacher har varit CFO och Global 
Division Controller i ABB Turbocharging sedan 
2017. Tidigare var Adrian Global Product Group 
Controller och Commercial Manager för Low & 
Medium Speed Products. Innan Adrian började på 
ABB innehade han diverse ledande positioner på 
Alstom och SQS. Adrian har en master i Finance & 
Management från Berns universitet.

Christoph Rofka blir affärsområdeschef för Me-
dium, Low Speed & Rail Division på Accelleron. 
Christoph Rofka utnämndes till Head of Medium 
& Low Speed Product Group 2020. Christoph har 
haft diverse befattningar inom ABB:s division Tur-

bocharging sedan 1995, bland annat som teknik-
chef och chef för olika produktlinjer. Christoph 
har en master i maskinteknik från Leibniz Univer-
sität.

Herbert Müller blir affärsområdeschef för High 
Speed Division på Accelleron. Herbert Müller ut-
nämndes till Head of the High Speed Product 
Group 2019. Herbert har haft ett flertal befat-
tningar inom ABB Turbocharging sedan 1996, 
bland annat Head of Turbocharging Service, samt 
andra roller inom affärsutveckling, verksamhet 
och försäljning. Herbert har en master i Integrat-
ing Management & Technology från Swiss Federal 
Institute of Technology Zurich.

Roland Schwarz blir affärsområdeschef för Ser-
vice Division på Accelleron. Roland Schwarz ut-
nämndes till Head of Turbocharging Service 2019. 
Roland har innehaft ett flertal befattningar inom 
ABB:s division Turbocharging sedan 1997 på olika 
chefsposter i Schweiz, Kina och Japan. Roland ar-
betade tidigare på ABB Enertech som pro-
jekt-controller. Roland har en examen från AKAD 
University i Finance & Accounting.

Dirk Bergmann blir Chief Technology Officer på 
Accelleron. Dirk Bergmann utnämndes till Chief 
Technology Officer i division Turbocharging 2020. 
Innan Dirk började på ABB var han CTO på Kol-
ben-Seeger, VP för Commercial Powertrains på 
FEV Europe, VD på FPT Motorenforschung samt 
styrelseledamot i MTU (nu Rolls-Royce Power Sys-
tems). Dirk har en PhD i produktionsteknik från 
Bremens universitet.

—
Framtida ledningsgrupp 

—
01 Utöver de 
ledningsposterna som 
listas här kommer en 
HR-chef att utses. 
Sökandet efter en 
lämplig kandidat pågår.



— 
Information om process och tidsplan 
(Sammanfattning och hänvisning till 
prospekt)
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Översikt 
Som en del av sin kapitalmarknadsdag 2020 som 
hölls den 19 november 2020 meddelade ABB sina 
planer på att utforska möjligheterna att avyttra sin 
Turbocharging-verksamhet. Den 20 juli 2022 tillkän-
nagav ABB sin avsikt att söka aktieägarnas godkän-
nande för en avknoppning av verksamheten till ett 
separat noterat fristående bolag (”avknoppningen” 
och tillsammans med nödvändiga steg för att imple-
mentera avknoppningen, ”transaktionen”), efter 
den fullständiga legala och strukturella separa-
tionen av Accelleron från ABB (de ”interna transak-
tionerna”). Den föreslagna avknoppningen kommer 
att ske genom en sakutdelning av Accelleron-aktier 
som delas ut till ABB:s aktieägare (”sakutdelnin-
gen”). 

ABB kommer att dela ut Accelleron-aktier till ak-
tieägarna på pro rata basis.

—
Som en följd av avknoppningen 
kommer Accelleron att bli ett 
självständigt, noterat bolag på SIX 
Swiss Exchange.

Rätt att erhålla Accelleron-aktier 
Förutsatt att sakutdelningen godkänns av den extra 
bolagsstämman och villkoren som föregår den är up-
pfyllda kommer samtliga aktieägare i ABB att erhålla 
Accelleron-aktier för samtliga ABB-aktier som de in-
nehar eller har förvärvat och inte säljer eller på annat 
sätt avyttrar före handelsdagens slut per avstämn-
ingsdagen för sakutdelningen (Avstämningsdagen 
enligt definitionen på sid. 23). 

Du kommer inte att behöva göra någon betalning, 
lösa in eller byta dina ABB-aktier eller vidta några an-

—
Sammanfattning av den föreslagna 
avknoppningen 

dra åtgärder för att erhålla dina Accelleron-aktier 
vid avknoppningen. Se sid. 25 för ”Konvertering av 
svenska depåbevis till omsättningsbara 
Accelleron-aktier”. 

Utdelningsrelation och fraktioner
Förutsatt att sakutdelningen godkänns av den ex-
tra bolagsstämman och att villkoren som föregår 
den är uppfyllda kommer du att erhålla 1 Accelle-
ron-aktie för varje 20 ABB-aktier som innehas 
eller förvärvas och inte säljs eller på annat sätt 
avyttras av dig före handelsdagens slut per 
Avstämningsdagen. 

ABB:s aktieägare kommer inte att erhålla frak-
tioner av Accelleron-aktier och kommer i stället 
att erhålla kontant betalning vid försäljningen av 
de sammanlagda fraktionerna som ersättning för 
eventuella fraktioner av aktier som de skulle ha 
erhållit efter tillämpningen av utdelningsrela-
tionen. Avseende behandlingen av fraktioner av 
aktier, se ”Förfarande för att erhålla Accelle-
ron-aktier – Behandling av fraktioner av aktier”, 
sid. 24. 

Innehavare av amerikanska depåbevis i ABB som 
har rätt att erhålla en fraktion av ett amerikanskt 
depåbevis i Accelleron kommer som ersättning 
för denna att erhålla ett kontantbelopp som 
motsvarar nettolikviden från försäljningen av de 
sammanlagda rättigheterna till fraktioner av 
amerikanska depåbevis i Accelleron (netto efter 
tillämpliga avgifter, skatter och kostnader, samt 
avrundade nedåt till närmaste hel cent). 

Innehavare av ABB-aktier registrerade hos Euro-
clear Sweden kommer att erhålla svenska de-
påbevis i Accelleron avseende sina ABB-aktier. Se 
”Innehavare av ABB-aktier registrerade hos Euro-
clear Sweden”, sid. 25, för information om behan-
dling av fraktioner av svenska depåbevis.
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Styrelsen i ABB förväntar sig att den föreslagna 
avknoppningen äger rum under fjärde kvartalet 
2022. De slutgiltiga datumen är bland annat bero-
ende av börsgodkännande och kan bli väsentligt 
fördröjda eller inte inträffa alls. ABB kommer att 
tillhandahålla uppdateringar varefter mer infor-
mation blir tillgänglig. 

Som tidigast kan den föreslagna transaktionen 
slutföras enligt följande tidsplan, som är ge-
nerellt tillämplig på ABB:s aktieägare som har 
sina aktier i kontobaserad form. 

• 7 september 2022: Extra bolagsstämma i ABB
• 23 september 2022: Publicering av Accellerons

noteringsprospekt
• 30 september 2022: Sista dag för handel med

ABB-aktier inklusive rätten att erhålla Accelle-
ron-aktier; ”Avstämningsdagen”

• 3 october 2022: Första dag för handel med
ABB-aktier exklusive rätten att erhålla Accelle-
ron-aktier

• 3 october 2022: Notering och första dagen för
handel med Accelleron-aktier på SIX Swiss Ex-
change

• 3 october 2022 eller kort därefter01: Utbokning
av Accelleron-aktier till ABB:s aktieägare av de-
ras bank eller förvaltare

• Cirka 1 till 2 veckor efter den 3 oktober 2022:
Utbetalning av nettolikvid för fraktioner av Ac-
celleron-aktier02

Amerikanska depåbevis i ABB
• 30 september 2022: Sista dag för handel med

amerikanska depåbevis i ABB inklusive rätten
att erhålla "icke-sponsrade" amerikanska de-

—
01 Aktieägarna bör 
kontakta sin bank eller 
förvaltare för ytterligare 
information om sitt 
konto och när de kan 
börja handla med sina 
Accelleron-aktier.

—
02 För detaljer avseende 
sammanställningen 
och försäljningen av 
fraktioner av aktier, 
se ”Förfarande för 
att erhålla Accelleron-
aktier”, sid. 24.

—
Preliminär tidsplan 

påbevis i Accelleron; ”Avstämningsdagen”
• 3 oktober 2022: Första dag för handel med

amerikanska depåbevis i ABB exklusive rätten
att erhålla "icke-sponsrade" amerikanska de-
påbevis i Accelleron

• 4 oktober 2022: Avstämningsdag för amerikan-
ska depåbevis i ABB för utdelningen av
"icke-sponsrade" amerikanska depåbevis
i Accelleron

• 11 oktober 2022: Utdelning av "icke-sponsrade"
amerikanska depåbevis i Accelleron till DTC, för
innehavare av amerikanska depåbevis i ABB:s
räkning, av  Citibank, N.A. som depåbank för
amerikanska depåbevis i ABB

• Cirka 2 veckor efter den 11 oktober 2022:
Utbetalning av nettolikvid för fraktioner av
"icke-sponsrade" amerikanska depåbevis
i Accelleron

ABB-aktier som hålls av Euroclear Sweden:
• 30 september 2022: Sista dag för handel med

ABB-aktier inklusive rätten att erhålla svenska
depåbevis i Accelleron

• 3 oktober 2022: Första dag för handel med
ABB-aktier exklusive rätten att erhålla svenska
depåbevis i Accelleron

• 4 oktober 2022: Avstämningsdag i Euroclear
Sweden för sakutdelningen

• 6 oktober 2022: Utbokning av svenska de-
påbevis i Accelleron till ABB:s berörda ak-
tieägare och förvaltare

• Cirka 1 till 2 veckor efter den 6 oktober 2022:
Utbetalning av nettolikvid för fraktioner av Ac-
celleron-aktier

—

Title ISIN Kortnamn Schweiziskt värdepappersnummer

ABB-aktier (noterade på SIX 
Swiss Exchange/ Stock-
holmsbörsen) Amerikanska 
depåbevis (noterade på NYSE) 

CH0012221716

US0003752047

ABBN / ABB

ABB

1222171

1220985

Accelleron-aktier (som ska 
noteras på SIX Swiss Exchange)

CH1169360919 ACLN 116936091
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Förutsatt att sakutdelningen godkänns av den extra 
bolagsstämman och att villkoren som föregår den är 
uppfyllda kommer ABB till sina aktieägare att dela ut, 
på pro rata basis, i form av en sakutdelning, 1 Accelle-
ron-aktie för varje 20 ABB-aktier som innehas eller 
har förvärvats och inte sålts eller på annat sätt avyt-
trats före handelsdagens slut per Avstämningsda-
gen. Du kommer inte att behöva vidta några åt-
gärder. 

Behandling av fraktioner av aktier 
Inga fraktioner av Accelleron-aktier kommer att delas 
ut i samband med avknoppningen. I stället kommer 
Credit Suisse AG, som schweiziskt emissionsinstitut, 
att samla ihop alla fraktioner av aktier som ABB:s ak-
tieägare annars skulle haft rätt att erhålla och som 
har anmälts till Credit Suisse AG av relevanta förval-
tare genom SIX SIS till hela aktier och sälja de hela 
aktierna på den öppna marknaden till gällande mark-
nadspriser. Den samlade kontanta likviden från 
försäljningen, netto efter courtage och övriga kost-
nader, ska fördelas proportionerligt till de innehavare 
som annars skulle haft rätt att erhålla fraktioner av 
aktier (baserat på den fraktion av aktie som innehav-
aren annars skulle haft rätt att erhålla). 

Credit Suisse AG kommer inte att ta med fraktioner 
av aktier som innehas av förvaltare som inte redo-
visar sina fraktioner av aktier till en SIX SIS-delt-
agare, antingen direkt eller genom en annan förval-
tare, i den samlade poolen av fraktioner av aktier 

—
Förfarande för att erhålla 
Accelleron-aktier 

som Credit Suisse AG kommer att sälja på den öp-
pna marknaden för ABB:s aktieägares räkning 
som har rätt att erhålla en fraktion av aktie. Om 
det finns fraktioner som är förvaltarregistrerade 
hos förvaltare som inte redovisar sina fraktioner 
av aktier till en SIX SIS-deltagare förväntas 
sådana förvaltare sälja de förvaltarregistrerade 
fraktionerna av aktier och betala ut den samlade 
kontanta likviden från försäljningen, netto efter 
courtage och övriga kostnader, proportionerligt 
till de relevanta innehavarna med avdrag för even-
tuell källskatt för berörda innehavare. 

Ingen ränta kommer att utbetalas för en sådan 
likvid som du erhåller i samband med avknop-
pningen.

Ytterligare information för innehavare av ADR:er 
och innehavare av ABB-aktier som är registre-
rade hos Euroclear
Innehavare av amerikanska depåbevis bör läsa, 
"Innehavare av amerikanska depåbevis i ABB",  
sid. 27, för information om vilken påverkan den 
föreslagna avknoppningen har på deras ameri-
kanska depåbevis. Innehavare av ABB-aktier reg-
istrerade hos Euroclear Sweden bör läsa ”Inneha-
vare av ABB-aktier registrerade hos Euroclear 
Sweden”, sid. 25, för information om hur den 
föreslagna avknoppningen påverkar deras aktier.
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Sakutdelning av svenska depåbevis 
För att säkerställa att alla ABB:s aktieägare vars 
ABB-aktier är registrerade hos Euroclear Sweden 
(”Euroclear-innehavare”) kan delta i utdelningen av 
Accelleron-aktier kommer Accelleron-aktier delas ut 
till dessa aktieägare i form av svenska depåbevis. 
Varje svenskt depåbevis i Accelleron motsvarar ett 
ägarintresse i form av 1 aktie i Accelleron. Svenska 
depåbevis i Accelleron kommer att emitteras och 
registreras i form av svenska depåbevis i det 
avstämningsregister över de svenska depåbevisen 
som förs av Euroclear Sweden. Inga fysiska cer-
tifikat som motsvarar svenska depåbevis i Accelle-
ron kommer att utfärdas. Svenska depåbevis i Accel-
leron kommer att denomineras i svenska kronor 
(SEK) och vara fritt överlåtbara. 

Svenska depåbevis i Accelleron kommer inte att 
noteras på Stockholmsbörsen, SIX Swiss Exchange 
eller någon annan börs eller handelsplats. 

I samband med sakutdelningen av Accelleron-ak-
tierna kommer Accelleron-aktier att deponeras hos 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (”Depåbanken”), 
genom Depåbankens utsedda förvaltare i Schweiz, 
enligt depåavtalet mellan Accelleron och Depåban-
ken. Depåbanken bokar därefter ut svenska de-
påbevis i Accelleron omkring den 6 oktober 2022 till 
Euroclear-innehavare i avstämningsregistret per 
avstämningsdagen hos Euroclear Sweden den 4 ok-
tober 2022. Dessa aktieägare erhåller automatiskt 1 
svenskt depåbevis i Accelleron för varje 20 ABB-ak-
tier som innehas per avstämningsdagen hos Euro-
clear Sweden. 

Innehavare av svenska depåbevis i Accelleron kan 
antingen inneha svenska depåbevis i Accelleron i 
eget namn direkt på ett värdepapperskonto (VP-
konto) hos Euroclear Sweden eller indirekt hos Euro-
clear Sweden på en depå hos en bank eller annan 
förvaltare.

Behandling av fraktioner av svenska depåbevis
Enbart hela svenska depåbevis i Accelleron kommer 
att levereras. Fraktioner av Accelleron-aktier kommer 
att samlas ihop och säljas på den öppna marknaden 
till gällande marknadspriser så snart det är praktiskt 
möjligt. Nettolikviden från försäljningen av sådana 

—
Innehavare av ABB-aktier registrerade  
hos Euroclear Sweden 

fraktioner av aktier kommer därefter att betalas 
ut till berörda innehavare av svenska depåbevis i 
Accelleron omkring 1 till 2 veckor efter den 6 okto-
ber 2022.

Konvertering av svenska depåbevis till 
omsättningsbara Accelleron-aktier
Innehavare av svenska depåbevis i Accelleron som 
vill handla med de underliggande Accelleron-ak-
tierna på SIX Swiss Exchange efter sakutdelnin-
gen behöver omregistrera sina svenska de-
påbevis i Accelleron till Accelleron-aktier. 
Direktregistrerade aktieägare i Euroclear som vill 
omregistrera sina svenska depåbevis i Accelleron 
till Accelleron-aktier måste öppna en depå hos en 
bank eller annan förvaltare, ett investeringsspar-
konto eller en kapitalförsäkring, föra över sina 
svenska depåbevis i Accelleron till detta konto 
och begära att deras förvaltare omregistrerar de-
påbevisen till Accelleron-aktier. Accelleron och 
Depåbanken tar inte ut någon avgift för omregis-
treringen under en period om cirka fyra veckor 
efter sakutdelningen (förvaltare kan ta ut av-
gifter). 

Om du vill omregistrera dina svenska depåbevis i 
Accelleron till Accelleron-aktier efter den peri-
oden måste du omregistrera dina svenska de-
påbevis i Accelleron på egen bekostnad. Mer in-
formation om hur du begär omregistrering av 
svenska depåbevis till Accelleron-aktier kommer 
att finnas på www.accelleron-industries.com/
SDR. Direktregistrerade aktieägare kommer 
också att få ett informationsbrev om omregistre-
ringsförfarandet. Omregistrering för förvaltar-
registrerade aktieägare kommer att hanteras en-
ligt deras respektive förvaltares rutiner. 

Rättigheter som sammanhänger med svenska 
depåbevis i Accelleron 
En innehavare av svenska depåbevis i Accelleron 
har inte samma rättigheter som innehavare av Ac-
celleron-aktier, vars rättigheter styrs av schweizisk 
lag. Accelleron avser att etablera förfaranden med 
Depåbanken på så sätt att innehavare av svenska 
depåbevis i Accelleron har möjlighet att utöva 
vissa rättigheter avseende Accelleron som de 
skulle ha vid ett direkt aktieinnehav. Se nedan för 
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en kort beskrivning av vilka rättigheter som är förknip-
pade med svenska depåbevis i Accelleron. 

Avstämningsdag, utbetalningsdag, vinstutdelning 
och andra utskiftningar 
Depåbanken ska, i samråd med Accelleron, fastställa 
en avstämningsdag då innehavare av svenska de-
påbevis i Accelleron har rätt till vinstutdelning från 
Accelleron i kontanter, aktier, rättigheter eller annan 
egendom eller likvid från bolaget, erhålla tillämplig 
information för att närvara och rösta på bolagsstäm-
mor och vissa andra rättigheter.

Depåbanken kommer också att, i samråd med Accel-
leron, fastställa datum för betalning av eventuell vin-
stutdelning till innehavare av svenska depåbevis i Ac-
celleron. 

Innehavare av svenska depåbevis i Accelleron kom-
mer ha rätt till eventuell vinstutdelning på Accelle-
ron-aktier. Kontantutdelning kommer att utbetalas i 
SEK.

Rösträtt 
Depåbanken ska, så snart som möjligt efter att ha 
mottagit kallelse till bolagsstämma för Accelle-
rons aktieägare, förse de registrerade innehav-
arna av svenska depåbevis i Accelleron med föl-
jande information avseende bolagsstämman:
• tidpunkt och plats för bolagsstämman och vilka 

frågor som stämman avser att behandla, 
• hänvisning till instruktioner tillgängliga på Ac-

cellerons webbplats i fråga om vilka åtgärder 
som måste vidtas av innehavarna av svenska de-
påbevis i Accelleron för att kunna utöva sin 
rösträtt vid bolagsstämman, och 

• hänvisning till material för bolagsstämman till-
gängligt på Accellerons webbplats.

 
Det svenska depåbevis-programmets 
varaktighet
Det svenska depåbevis-programmet kommer en-
dast att vara tillgängligt under en begränsad tid. 
Ytterligare information kommer att tillhandahållas 
på http://www.accelleron-industries.com/SDR. 
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Citibank, N.A., depåbank för amerikanska depåbevis 
i ABB, har informerat ABB att den kommer att dela ut 
de Accelleron-aktier den erhåller i sakutdelningen till 
innehavare av amerikanska depåbevis i ABB i form av 
icke-sponsrade amerikanska depåbevis i Accelleron 
per en avstämningsdag för amerikanska depåbevis i 
ABB som kommer tillkännages av Citibank, N.A., de-
påbank för amerikanska depåbevis i ABB. Villkoren 
för icke-sponsrade amerikanska depåbevis i Accelle-
ron kommer att specificeras i ett registreringsut-
låtande enligt Form F-6 som Citibank, N.A., depåbank 
för amerikanska depåbevis i ABB, avser att lämna in 
till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 
före utdelningen av amerikanska depåbevis i Accelle-
ron. Registreringsutlåtandet enligt Form F-6 för 
icke-sponsrade amerikanska depåbevis i Accelleron 
kommer att finnas tillgängligt på SEC:s hemsida 
www.sec.gov omedelbart efter inlämnandet. Citi-
bank, N.A., depåbank för amerikanska depåbevis i 

ABB, kommer att gå ut med ett meddelande till 
innehavare av amerikanska depåbevis i ABB per 
avstämningsdagen för amerikanska depåbevis i ABB 
med information om sakutdelningen av icke-
sponsrade amerikanska depåbevis i Accelle-ron 
inklusive en tidplan, relaterade avgifter och en 
sammanfattande beskrivning av villkoren för icke-
sponsrade amerikanska depåbevis i Accelle-ron på 
engelska. Ägare av amerikanska aktiedepåer (ADR, 
American Depositary Receipt) bör hänvisa till ABB:s 
ADR Deposit Agreement för mer information om 
eventuella tillämpliga avgifter, vilken kan hittas på 
SEC:s hemsida www.sec.gov.  Varken ABB eller 
Accelleron kom-mer att sponsra Accellerons 
amerikanska de-påbevis-program. Innehavare av 
ABB ADR som inte vill ta emot Accellerons icke-
sponsrade ADR måste annullera sina ABB ADR minst 
fem arbetsdagar före Cum Date på ABB-aktierna för 
den föreslagna avknoppningsutdelningen.

—
Innehavare av amerikanska 
depåbevis i ABB
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Följande är en allmän sammanfattning av vissa skat-
tekonsekvenser till följd av den föreslagna avknop-
pningen för dem av ABB:s aktieägare som har skat-
terättslig hemvist i Schweiz eller Sverige eller som är 
”amerikanska innehavare”, enligt definitionen nedan. 
Skattekonsekvenser kan ändras av tillämpliga lagar, 
däribland ändringar som kan ha retroaktiv verkan. 
Denna sammanfattning gör inte anspråk på att ut-
göra en fullständig analys av alla potentiella skatte-
konsekvenser relevanta för avknoppningen, inte 
heller gör den anspråk på att vara ett rättsligt ut-

låtande eller skattemässig rådgivning och tar inte 
upp samtliga skattemässiga aspekter som kan 
vara relevanta för en enskild aktieägare i ABB. 
Skattekonsekvenser kan påverkas av bestäm-
melser i tillämpliga skatteavtal och varje enskild 
aktieägares specifika omständigheter. I enlighet 
med det bör samtliga aktieägare i ABB och inne-
havare av amerikanska depåbevis konsultera de-
ras egna skatterådgivare gällande skattekon-
sekvenserna av avknoppningen.

—
01 Inklusive 
aktieägare vars 
ABB-aktier är 
registrerade hos 
Euroclear Sweden

—
Vissa skattefrågor för aktieägare i ABB 
och innehavare av amerikanska  
depåbevis i ABB01
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—
Vissa skattefrågor i Schweiz 

Allmänt 
ABB har mottagit rulings från Schweiz federala skat-
temyndighet och från skattemyndigheten i kan-
tonerna Aargau och Zürich som behandlar de rele-
vanta schweiziska bolagsskattekonsekvenserna från 
avknoppningen. 

Interna transaktioner 
De interna transaktionerna i Schweiz som leder fram 
till avknoppningen klassificeras som skatteneutrala 
omorganisationer för ABB. Detta har bekräftats i tax-
eringsbeslut från Schweiz federala skattemyndighet i 
fråga om schweizisk federal källskatt och schweizisk 
federal stämpelskatt samt skattemyndigheten i kan-
tonerna Aargau och Zürich i fråga om schweizisk fed-
eral bolagsskatt samt kantonal och kommunal bo-
lagsskatt i Aargau och Zürich. 

De interna transaktionerna får inga schweiziska 
skattekonsekvenser för ABB:s aktieägare. 

Avknoppning 
I samband med de interna transaktionerna kom-
mer aktiekapitalet i Accelleron att ökas med ett 
belopp om cirka 1 miljon CHF. Avknoppningen 
leder till en fördelning av det ökade aktiekapitalet 
till ABB:s aktieägare. 

Därför ger avknoppningen upphov till schweizisk 
federal källskatt på det nominella värdet av det 
ökade aktiekapitalet. Eftersom avknoppningen är 
en sakutdelning avser ABB att tillföra en kontant-
del för att täcka den schweiziska källskatten. 

Som en följd kommer avknoppningen att bestå av 
(i) Accelleron-aktier och/eller eventuell kontan-
tersättning för fraktioner/andelar av aktier (ge-
nom emissionsinstitutet) samt (ii) en kontantdel 



30

motsvarande tillämplig schweizisk källskatt. Kon-
tantdelen ska dras av från avknoppningen och över-
föras till de schweiziska federala skattemyn-
digheterna för att täcka den schweiziska källskatten. 
ABB:s aktieägare kommer därför enbart att erhålla 
Accelleron-aktier (och/eller eventuella kontanter som 
ersätter fraktioner/andelar) och inte kontantdelen. 
Sakutdelningen av Accelleron-aktierna (och 
ersättning för fraktioner/andelar i Accelleron-aktier) 
ger inte upphov till någon schweizisk federal stäm-
pelskatt (Stempelabgaben) för ABB:s aktieägare. 

I fråga om schweizisk federal källskatt och schweizisk 
federal stämpelskatt har detta förbehåll bekräftats 
för ABB i ett taxeringsbeslut från Schweiz federala 
skattemyndighet. När det gäller bolagsskatt har för-
behållet bekräftats av de kantonala skattemyn-
digheterna i Aargau och Zürich. 

Följande schweiziska skattekonsekvenser för fysiska 
personer och företag kommer att gälla för ABB:s ak-
tieägare som har skattemässig hemvist i Schweiz och 
som erhåller (i) en Accelleron-aktie eller (ii) kontanter 
som ersättning för fraktioner/andelar av aktier samt 
(iii) en kontantdel:
• Aktieägare som innehar sina ABB-aktier som pri-

vata tillgångar (Privatvermögen) kommer att om-
fattas av inkomstskatt för privatpersoner på av-
knoppningen till ett belopp motsvarande summan 
av det nominella värdet på erhållna Accelleron-ak-
tier och rättigheter till fraktioner/andelar av aktier 
samt kontantdelen. Kontantdelens belopp kan kvit-
tas mot inkomstskatt som ska betalas eller återfås 
om det deklareras korrekt av aktieägaren. Eventu-
ella kapitalvinster eller -förluster till följd av konver-
teringen av rättigheter till fraktioner/andelar av ak-
tier till kontanter från det utsedda schweiziska 
emissionsinstitutet klassificeras som kapitalvin-
ster undantagna från skatt eller ej avdragsgilla för-
luster. 

• Aktieägare som innehar sina ABB-aktier som af-
färstillgångar (Geschäftsvermögen; inklusive 
ABB-aktier som innehas av en professionell fond-
handlare av skatteskäl) bör inte bli föremål för 
inkomstskatt på utdelningen av Accelleron-aktierna 
om inte utdelningen leder till en ökning av det 
(skattemässiga) redovisade värdet av aktierna för 
lagstadgade redovisningsändamål. Kontantdelen 
samt eventuella vinster eller förluster till följd av 
försäljningen av rättigheter till fraktioner/andelar 
av aktier kommer att bli föremål för inkomstskatt 
för fysiska personer eller bolagsskatt. Den sch-
weiziska källskatt som har innehållits (motsvarande 
kontantdelen) kan återfås genom att aktuella blan-
ketter inlämnas. 

• ABB:s aktieägare som inte har skattemässig hem-
vist i Schweiz är inte föremål för någon schweizisk 
federal, kantonal eller kommunal inkomstskatt för 
fysiska personer eller bolagsskatt, med undantag 
för om deras ABB-aktier tillhör ett fast driftställe 

eller en stadigvarande plats för affärsverksam-
het i Schweiz

Beskattningsbara utdelningar
ABB måste innehålla 35 procent i schweizisk käll-
skatt på utdelningar som görs eller betalas för ak-
tier av utdelningsbar vinst (i) för räkenskapsåret 
(ii) eller som har överförts i ny räkning från 
föregående räkenskapsår samt andra reserver än 
reserver från kapitaltillskott och inbetala den 
skatt som har innehållits till Schweiz federala 
skattemyndighet. 

Återbäring på schweizisk källskatt 
Schweiz federala skattemyndighet eller berörd 
kantonal skattemyndighet kommer fullt ut att 
återbetala eller kreditera schweizisk källskatt som 
har innehållits för fysiska personer bosatta i Sch-
weiz och till innehavare som äger ABB-aktier för 
vilka utdelningar har betalats som en del av han-
del eller verksamhet i Schweiz och som, i synner-
het, i varje enskilt fall är verklig huvudman av 
ABB-aktier och korrekt rapporterar utdelningen i 
inkomstdeklaration respektive finansiella rap-
porter för aktuell beskattningsperiod. 

En innehavare som inte är bosatt i Schweiz och 
som inte äger ABB-aktier som en del av tillgångar 
hänförliga till ett fast driftställe eller en stadigva-
rande plats för affärsverksamhet i Schweiz kan 
vara berättigad till fullständig eller partiell åter-
bäring från Schweiz federala skattemyndighet på 
schweizisk källskatt som innehållits i enlighet med 
villkoren i skatteavtalet mellan bosättningslandet 
och Schweiz, om sådant finns. Rutinerna för att an-
söka om förmåner enligt skatteavtalet (och den tid 
det tar att få återbäring) kan skilja sig mellan olika 
länder, och Schweiz erbjuder för närvarande ingen 
accelererad eller förenklad återbäringsmekanism.

Exempel
Med avseende på schweizisk källskatt kommer av-
knoppningen att genomföras – liksom sakut-
delningen – till det nominella värdet på Accelle-
ron-aktierna med motsvarande effekt för 
kontantdelen av utdelningen. 

För att få en uppfattning om storleken på den 
tillämpliga schweiziska källskatten bör följande 
exempel kunna ge bättre klarhet: 

En aktieägare i ABB som äger 1 000 ABB-aktier er-
håller 50 Accelleron-aktier till ett nominellt värde 
av 0,01 CHF per aktie (baserat på utdelningsratio 
1:20). Motsvarande schweizisk källskatt kommer 
att uppgå till cirka 0,27 CHF (avrundat till när-
maste hel cent). 

Exemplet är enbart en illustration och kan variera 
i varje enskilt fall. Relevant schweizisk källskatt 
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som dras i varje enskilt fall meddelas i utdelnings-
beskedet till samtliga aktieägare i ABB. 

—
Vissa skattefrågor i Sverige 

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekon-
sekvenser som, baserat på gällande tillämplig 
svensk skattelagstiftning, kan uppkomma till följd 
av den föreslagna avknoppningen. Sammanfattnin-
gen är baserad på gällande lagstiftning och är en-
dast avsedd som allmän information och endast 
tillämplig för fysiska personer och aktiebolag som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat 
anges. Sammanfattningen är inte uttömmande och 
behandlar till exempel inte (i) aktier som innehas av 
kommandit- eller handelsbolag, eller aktier som ut-
gör lagertillgångar i näringsverksamhet, (ii) de sär-
skilda regler som gäller för skattefria kapitalvinster 
(inklusive icke-avdragsgilla kapitalförluster) och ut-
delning på så kallade näringsbetingade andelar 
inom bolagssektorn, (iii) de särskilda regler som i 
vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är, 
eller har varit, fåmansföretag eller på aktier som 
förvärvats med stöd av sådana aktier, (iv) utländska 
företag som bedriver verksamhet från ett fast drift-
ställe i Sverige, eller utländska företag som tidigare 
har varit svenska företag, eller (v) aktier som inne-
has via vissa speciella investeringsformer såsom in-
vesteringssparkonto eller kapitalförsäkring. 

Särskilda skatteregler gäller även för vissa typer av 
skattskyldiga, såsom t.ex. investmentföretag, värde-
pappersfonder och försäkringsbolag, samt situa-
tioner som anses utgöra missbruk. Följaktligen 
beror den skattemässiga behandlingen av varje en-
skild aktieägare på dennes specifika situation. 

Varje aktieägare bör därför analysera de skattemäs-
siga konsekvenser som transaktionen kan medföra 
för dennes del, inklusive eventuell tillämplighet och 
effekt av utländska skatteregler och skatteavtal. 
Sammanfattningen nedan är baserad på antagandet 
att respektive aktier i ABB och Accelleron ska anses 
vara marknadsnoterade i skattehänseende. .

Avknoppningen 
För att säkerställa att aktieägare i ABB, vars aktier är 
registrerade via Euroclear Sweden, kan delta i av-
knoppningen, kommer Accelleron-aktier att delas ut 
till sådana aktieägare i form av svenska depåbevis i 
Accelleron. Varje svenskt depåbevis i Accelleron kom-
mer att representera äganderätten till en (1) Accelle-
ron-aktie. Svenska aktieägare i ABB kommer således 
genom avknoppningen att erhålla (i) svenska de-
påbevis i Accelleron och/eller kontanter istället för 
fraktioner/andelar av Accelleron-aktier samt (ii) kon-
tant ersättning för att täcka den schweiziska käll-
skatten (som beskrivs under ”Vissa skattefrågor i 
Schweiz”).

Svenska depåbevis i Accelleron 
Ett svenskt depåbevis bör skattemässigt behand-
las som den underliggande aktien. 

Svenska aktieägare är generellt skattskyldiga för 
sakutdelning (t.ex. i form av aktier), baserat på 
marknadsvärdet av de utdelade aktierna/svenska 
depåbevisen. Inkomstskatten uppgår till 20,6 pro-
cent för aktiebolag och 30 procent för fysiska 
personer. 

Om villkoren är uppfyllda för en så kallad Lex 
ASEA-utdelning (såsom det definieras i svensk 
skattelagstiftning) är dock sakutdelningen 
bestående av Accelleron-aktier/svenska de-
påbevis istället undantagen från svensk 
inkomstskatt för svenska aktieägare. ABB och 
dess externa rådgivare har bedömt att sakut-
delningen bestående av Accelleron-aktier/
svenska depåbevis bör kvalificera som en Lex 
ASEA-utdelning. ABB har inhämtat ett brevsvar 
från Skatteverket avseende huruvida den till-
tänkta transaktionen uppfyller kriterierna för en 
Lex ASEA-utdelning. Skatteverket har bekräftat 
att Lex ASEA-reglerna är tillämpliga i aktuellt fall. 

Vid en Lex ASEA-utdelning kommer omkostnads-
beloppet (dvs. det belopp som kan dras av vid 
beräkning av kapitalvinst) för ABB-aktierna att 
fördelas mellan dessa aktier och de svenska de-
påbevis i Accelleron som erhålls. Fördelningen av 
omkostnadsbeloppet kommer att fastställas som 
en procentandel med utgångspunkt i den 
värdeförändring på aktierna i ABB som uppkom-
mer till följd av utdelningen av aktierna i Accelle-
ron. ABB kommer att ansöka om ett allmänt råd 
från Skatteverket avseende hur omkostnadsbe-
loppet ska fördelas till följd av utdelningen. Infor-
mation om Skatteverkets allmänna råd kommer 
att publiceras så snart som möjligt på respektive 
webbplats för ABB och Skatteverket. 

Den schweiziska källskatten på avknoppningen 
förväntas i praktiken att vara av oväsentliga be-
lopp, se sid. 29-31, men för fullständighetens skull 
har det bedömts att den schweiziska källskatten 
inte är möjlig att avräkna mot svensk skatt då sa-
kutdelningen bestående av Accelleron-aktier/
svenska depåbevis förväntas vara skattefri och 
kvalificera som en Lex ASEA-utdelning. 

Kontant ersättning för fraktioner/andelar av 
aktier
Endast hela svenska depåbevis i Accelleron 
kommer att levereras till de svenska ak-
tieägarna. Fraktioner/andelar av Accelleron-ak-
tier kommer att samlas ihop och säljas på den 
öppna marknaden till gällande marknadspriser. 
Intäkterna från försäljningen av sådana frak-
tioner/andelar av aktier kommer därefter att 



32

betalas ut till svenska aktieägare berättigade till 
sådana intäkter. 

Försäljning av fraktioner/andelar av Accelleron-aktier 
för svenska aktieägares räkning kommer vara 
föremål för svensk kapitalvinstbeskattning. 

Fysiska personer 
När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt 
avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en 
avdragsgill kapitalförlust uppkomma. Kapitalvinster 
beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats 
om 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten 
beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättnin-
gen, efter avdrag för försäljningskostnader, och om-
kostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet för alla Accelleron-aktier och 
svenska depåbevis av samma slag och sort beräknas 

gemensamt med tillämpning av ”genomsnitts-
metoden”. Anskaffningsutgiften, och därmed om-
kostnadsbeloppet, för Accelleron-aktierna/de 
svenska depåbevisen som erhållits genom ut-
delningen från ABB beräknas med utgångspunkt i 
det allmänna råd som kommer att inhämtas från 
Skatteverket. Alternativt kan omkostnadsbeloppet 
vid försäljning av marknadsnoterade aktier 
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 pro-
cent av försäljningsintäkterna efter avdrag för 
försäljningskostnader. 

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är 
fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvin-
ster på noterade och onoterade aktier samt mot 
andra marknadsnoterade delägarrätter. Kapi-
talförluster som inte kan kvittas på detta sätt får 
dras av med upp till 70 procent mot övriga inkom-
ster i inkomstslaget kapital. Uppkommer under-
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skott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion 
mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skat-
tereduktion medges med 30 procent av den del av un-
derskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 
med 21 procent av resterande del som överstiger 
100 000 kronor. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 

Aktiebolag
För svenska aktiebolag beskattas skattepliktiga kap-
italvinster i inkomstslaget näringsverksamhet med 
en skattesats om 20,6 procent. Kapitalvinster och ka-
pitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivs 
ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapi-
talförluster på aktier får endast dras av mot skattep-
liktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrät-
ter. Under vissa förutsättningar kan sådana 
kapitalförluster också dras av mot kapitalvinster i ett 
annat bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mel-
lan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas 
ett visst beskattningsår får sparas och kvittas mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan någon begränsning i tiden.

Kontant utdelning 
Avknoppningen kommer att bestå av en kontant del 
för att täcka den schweiziska källskatten som tas ut 
på avknoppningen. Se sid. 29-31. Den kontanta delen 
kommer att innehållas från utdelningen och inbetalas 
till skattemyndigheten i Schweiz för att täcka den 
schweiziska källskatten. 

Den kontanta delen kommer bli föremål för svensk 
utdelningsbeskattning. Aktieägarna kommer att be-
höva redovisa kontantandelsbeloppet som skattep-
liktig utdelning i inkomstdeklarationen för 2022. För 
fullständighetens skull kan noteras att den kontanta 
delen per aktie och den schweiziska källskatten 
förväntas i praktiken vara av icke väsentliga belopp 
(se sid. 29-31). Vänligen notera att det särskilda ut-
delningsförfarande som annars är tillgängligt för 
svenska aktieägare i ABB inte kommer att vara 
tillämpligt. 

För att undvika dubbelbeskattning kan svenska ak-
tieägare generellt medges avräkning för icke-åter-
betalningsbar skatt som innehålls i Schweiz. 

Fysiska personer 
Kontant utdelning från ABB beskattas i inkomst-
slaget kapital med 30 procent. Aktieägare kommer 
att behöva rapportera kontantdelen av utdelningen 
som beskattningsbar utdelning i inkomstdeklaration 
för 2022.

Aktiebolag 
Kontant utdelning från ABB beskattas i inkomst-
slaget näringsverksamhet med en skattesats om 

20,6 procent. Aktieägare kommer att behöva 
rapportera kontantdelen av utdelningen som 
beskattningsbar utdelning i inkomstdeklaration 
för 2022.

—
Vissa skattefrågor i USA 

Följande är en sammanfattning av väsentliga 
amerikanska federala inkomstskattekon-
sekvenser av utdelning till amerikanska innehav-
are (enligt definition nedan) av Accelleron-aktier 
och amerikanska depåbevis i Accelleron. 

I denna sammanfattning omfattar hänvisningar 
till ”ABB-aktier” och ”Accelleron-aktier” även 
amerikanska depåbevis i ABB respektive ameri-
kanska depåbevis i Accelleron, och hänvisningar 
till ”ABB:s aktieägare” omfattar innehavare av 
amerikanska depåbevis i ABB. 

I denna sammanfattning innebär en ”amerikansk 
innehavare” en verklig ägare av ABB-aktier som 
för amerikanska federala inkomstskattesyften är: 
• en fysisk person som är medborgare eller bosatt

i USA; 
• ett bolag (eller annan enhet beskattningsbar 

som bolag för amerikanska federala inkomsts-
kattesyften) som inrättats eller organiserats 
inom eller enligt lagarna i USA, i någon delstat 
eller District of Columbia; 

• egendom vars inkomst omfattas av amerikansk
federal inkomstbeskattning oberoende av dess 
källa; eller 

• en fond (”trust”) som (1) en domstol i USA och en 
eller flera amerikanska personer har den primära 
övervakningsrätten över enligt innebörden i 
avsnitt 7701(a)(30) i Internal Revenue Code från 
1986 (”Koden”), eller (2) fonden har gjort ett 
giltigt val att behandlas som en amerikansk per-
son enligt gällande Treasury-förordningar i USA. .

I denna sammanfattning redogörs inte heller för 
samtliga skattefrågor som kan vara relevanta för 
innehavarna utifrån deras speciella omstän-
digheter, inte heller redovisas konsekvenserna för 
innehavare som omfattas av specialbehandling 
enligt USA:s federala inkomstskattelagar, så som:
• utflyttade amerikaner och tidigare medborgare

eller personer långvarigt bosatta i USA;
• handlare eller förvaltare av värdepapper, råvaror

eller valutor;
• skattebefriade organisationer;
• banker, försäkringsbolag eller andra finansinstitut; 
• värdepappersfonder;
• reglerade investmentbolag och fastighetsinves-

teringsfonder;
• ett bolag som ackumulerar vinstmedel för att

undvika amerikansk federal inkomstskatt;
• innehavare som innehar privata pensionskonton

eller andra konton med uppskjuten skatt;
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• innehavare som förvärvar ABB-aktier efter ut-
nyttjande av personaloptioner eller för övrigt som 
ersättning;

• innehavare som äger eller som bedöms äga minst 
10 procent, genom rösträtt eller värde, av ABB-ak-
tier; 

• innehavare som äger ABB-aktier som säkringsåt-
gärd (hedge), som en position i ett syntetiskt vär-
depapper, stellage affär, för blanknings- och ter-
minsaffärer, konverteringsaffär eller annan 
riskreducerande transaktion; 

• fondhandlare som väljer att tillämpa en redo-
visningsmetod ”mark-to-market” (värdering till 
verkligt värde); 

• innehavare som har en annan funktionell valuta än 
US-dollar; 

• innehavare som omfattas av alternativ beskattning; 
eller 

• delägarbeskattade bolag (partnership) eller andra 
skattetransparanta enheter eller investerare i 
sådana företag.

I denna sammanfattning redogörs inte för amerikan-
ska federala inkomstskattekonsekvenser för ameri-
kanska innehavare som inte äger ABB-aktier som en 
kapitaltillgång. Dessutom redogör inte sammanfat-
tningen för några delstatliga, lokala eller utländska 
skattekonsekvenser eller egendom, gåva eller övriga 
ej inkomstskatterelaterade skattekonsekvenser, kon-

sekvenser av Medicare-skatt på nettokapitala-
vkastning eller konsekvenser av utländska väx-
elkursregler. 

Om ett handelsbolag (partnership), (eller någon 
annan enhet som behandlas som sådant enligt 
amerikanska federala inkomstskattesyften) inne-
har ABB-aktier, kommer beskattningen av en 
delägare i bolaget generellt att vara avhängig av 
statusen hos delägaren och av aktiviteterna i det 
handelsbolaget. Delägarna i ett handelsbolag 
som äger ABB-aktier bör rådfråga sina skatteråd-
givare angående skattekonsekvenserna av ut-
delningen.

Även om det inte är med fullkomlig visshet avser 
ABB att inta hållningen att, för amerikanska fed-
erala inkomstskattesyften, en amerikansk inneha-
vare av amerikanska depåbevis i Accelleron ska 
behandlas som verklig huvudman av de underlig-
gande ABB-aktier eller Accelleron-aktier som rep-
resenteras av amerikanska depåbevis i ABB eller 
amerikanska depåbevis i Accelleron, i förekom-
mande fall. I återstoden av denna sammanfat-
tning antas att en amerikansk innehavare av 
amerikanska depåbevis i ABB och amerikanska 
depåbevis i Accelleron kommer att behandlas på 
detta vis. USA:s finansdepartement har uttryckt 
oro över att förmedlare i ägarkedjan mellan inne-
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havare av ett amerikanskt depåbevis och utfärdaren 
av det underliggande värdepapperet till det ameri-
kanska depåbeviset kan komma att vidta åtgärder 
som är inkonsekventa förhållande till det verkliga 
ägandet till de under-liggande aktierna. Möjligheten 
till avräkning av utländska skatter och sänkt skatte-
sats på utdelning som erhålls av vissa amerikanska 
innehavare som inte är juridiska personer, om aktu-
ellt, som beskrivs nedan, skulle därför kunna påver-
kas av åtgärder som vidtas av förmedlare i ägarked-
jan mellan innehavare av ett amerikanskt depåbevis  i 
ABB och ABB.

Därutöver förväntas amerikanska depåbevis i Accel-
leron utfärdas som “icke-sponsrade” amerikanska 
depåbevis och därmed finns en ökad risk att en 
amerikansk innehavare av amerikanska depåbevis i 
Accelleron inte behandlas som den verkliga huvud-
mannen för respektive Accelleron aktier, för ameri-
kanska federala inkomstskattesyften. I sådant fall 
kan utdelning av sådana amerikanska depåbevis i Ac-
celleron behandlas som beskattningsbar utdelning 
för amerikanska federala inkomstskattesyften oav-
sett om det annars skulle kvalificeras som en skatte-
fri utdelning. Amerikanska innehavare bör rådfråga 
sina skatterådgivare angående amerikanska federala 
inkomstskattekonsekvenser för behandlingen av 
amerikanska depåbevis i Accelleron.

I denna sammanfattning antas vidare att ABB inte är 
och inte har varit ett passivt utländskt investerings-
bolag (”PFIC”) för amerikanska federala inkomsts-
kattesyften vid någon tidpunkt under någon ameri-
kansk innehavares innehavsperiod av ABB-aktier. I 
det avseendet anser sig ABB för närvarande inte vara 
ett PFIC. I den mån ABB är ett PFIC kan de skattekon-
sekvenser som beskrivs nedan vara väsentligt annor-
lunda. Amerikanska innehavarna bör därför rådfråga 
sina skatterådgivare angående skattekon-
sekvenserna om ABB är ett PFIC.

Amerikanska federala inkomstskattekonsekvenser 
av utdelning till amerikanska innehavare
Även om det inte är med fullkomlig visshet avser ABB 
att inta hållningen att utdelningen av Accelleron-aktier 
till ABB:s aktieägare klassificeras som skattefri enligt 
avsnitten 368(a)(1)(D) och/eller 355 i Koden. 

ABB har dock inte bett om och avser inte att be om 
något utlåtande från en rådgivare eller ett beslut från 
U.S. Internal Revenue Service (”IRS”) med avseende på 
behandling av utdelningen för amerikanska federala 
inkomstskattesyften och det finns därför ingen ga-
ranti för att IRS inte kommer att hävda att utdelningen 
är beskattningsbar. 

Därutöver kan vissa händelser som kanske eller kanske 
inte är inom ABB:s eller Accellerons kontroll leda till att 
utdelningen inte klassificeras som skattefri för ameri-
kanska federala inkomstskattesyften. 

Om utdelningen klassificeras som skattefri enligt 
avsnitten 368(a)(1)(D) och/eller 355 i Koden skulle 
följande gälla för amerikanska federala inkomsts-
kattesyften: 
• ingen vinst eller förlust kommer att redovisas 

av, eller ingå i inkomsten för, en amerikansk in-
nehavare av aktier i ABB, enbart till följd av er-
hållandet av Accelleron-aktier i utdelningen, 

• det samlade omkostnadsbeloppet för ABB-ak-
tier och Accelleron-aktier för en amerikansk in-
nehavare av aktier i ABB omedelbart efter ut-
delningen kommer att vara samma som det 
samlade omkostnadsbeloppet för ABB-aktier 
som ägs av innehavaren omedelbart före ut-
delningen, fördelade mellan ABB-aktier och Ac-
celleron-aktier, inklusive eventuellt innehav av 
fraktion av aktier för vilken kontant ersättning, i 
förhållande till deras relativa marknadsvärden 
per utdelningsdagen, 

• innehavsperioden för Accelleron-aktier som en 
amerikansk innehavare av ABB-aktier har erhål-
lit ska inkludera innehavsperioden för dennes 
ABB-aktier, och

• en amerikansk innehavare av aktier i ABB som 
erhåller kontant ersättning för en fraktion/an-
del av aktier i Accelleron i utdelningen ska be-
handlas som att denne har sålt en sådan frak-
tion/andel av aktier mot kontant betalning och 
ska generellt redovisa en kapitalvinst eller kapi-
talförlust till ett belopp motsvarade skillnaden 
mellan det erhållna kontanta beloppet och inne-
havarens justerade omkostnadsbelopp för frak-
tionen av aktier. Denna vinst eller förlust ska 
räknas som en långsiktig kapitalvinst eller kapi-
talförlust om ABB-aktierna har innehafts i mer 
än ett år.

Treasury-förordningar i USA föreskriver generellt 
att om en amerikansk innehavare av ABB-aktier 
innehar olika poster av ABB-aktier (generellt 
ABB-aktier inköpta eller förvärvade per förvär-
vade på samma datum och till samma kurs för-
delas, i möjligaste mån, mellan de Accelleron-ak-
tier som erhålls i utdelningen för en sådan post av 
ABB-aktier och en sådan post av ABB-aktier pro-
portionerligt till deras respektive marknads-
värden, och innehavarperioden för de Accelle-
ron-aktier som erhålls i utdelningen för en sådan 
post av ABB-aktier kommer att omfatta innehavs-
perioden av en sådan post av ABB-aktier, förut-
satt att en sådan post av ABB-aktier innehades 
som kapitaltillgång per utdelningsdatumet. 

Om en amerikansk innehavare av ABB-aktier inte 
kan identifiera vilka särskilda omständigheter. 
Accelleron-aktier som erhålls i utdelningen för en 
viss post av ABB-aktier, för tillämpning av ovan 
beskrivna regler, kan den amerikanska innehava-
ren bestämma vilka Accelleron-aktier som erhålls 
i utdelningen för en viss post av ABB-aktier, förut-
satt att utnämnandet är förenligt med olika da-
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tum eller till olika kurser) ska den sammantagna 
basen för varje post av ABB-aktier inköpta eller villko-
ren för utdelningen. Innehavare av ABB-aktier up-
pmanas att rådfråga sin egen skatterådgivare av-
seende tillämpningen av dessa regler med avseende 
på deras speciella.

Varje amerikansk innehavare ska behandlas som att 
de erhöll en beskattningsbar utdelning (”bedömd 
utdelning”) till ett belopp motsvarade värdet i 
US-dollar av sådan amerikansk innehavares propor-
tionerliga andel av schweizisk källskatt som betalas 
av ABB i samband med utdelningen av Accelle-
ron-aktier. Eftersom ABB inte beräknar sina intäkter 
och vinster enligt principerna för amerikansk fed-
eral inkomstbeskattning bör en amerikansk inneha-
vare förvänta sig att den bedömda utdelningen 
kommer att redovisas som en utdelning för ameri-
kanska federala inkomstskattesyften. Den bedömda 
utdelningen kommer inte att uppfylla kraven på 
avdrag för erhållen utdelning som amerikanska bo-
lag kan få för utdelning som de erhåller från andra 
amerikanska bolag.

För amerikanska innehavare som inte är juridiska 
personer kan den bedömda utdelningen vara en kval-
ificerad utdelning (”qualified dividend income”) som 
omfattas av vissa villkor och begränsningar. Ameri-
kanska innehavare bör rådfråga sina skatterådgivare 

om möjligheten till en lägre skattesats för den 
bedömda utdelningen. 

Med förbehåll för vissa komplexa villkor och be-
gränsningar kan en amerikansk innehavares pro-
portionerliga andel av schweizisk källskatt som 
betalas av ABB i samband med utdelningen av Ac-
celleron-aktier berättiga till avräkning mot den 
amerikanska innehavarens federala inkomstskat-
teskyldighet. Reglerna för att fastställa ameri-
kansk utländsk skatteavräkning är komplexa, och 
amerikanska innehavare bör rådfråga sina skat-
terådgivare om möjligheten till utländsk skat-
teavräkning utifrån de specifika förutsättning-
arna och möjligheten att begära avdrag (i stället 
för utländsk skatteavräkning) för eventuella ut-
ländsk skatt som betalas eller innehålls. 

Om utdelningen, i motsats till ABB:s avsedda be-
handling, inte klassificeras som skattefri enligt 
avsnitten 368(a)(1)(D) och/eller 355 i Koden ska 
varje amerikansk innehavare som erhåller Accelle-
ron-aktier i utdelningen behandlas som att de er-
håller en beskattningsbar utdelning vid den tid-
punkt då den amerikanska innehavaren erhåller 
sådana Accelleron-aktier (eller, i fallet med en 
amerikansk innehavare av amerikanska depåbevis 
i ABB, per det datum då Accelleron-aktierna er-
hålls av depåbanken) till ett belopp motsvarande 
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summan av (i) marknadsvärdet på Accelleron-ak-
tierna som delades ut till innehavaren (inklusive 
eventuellt innehav av fraktion/andel av aktier för 
vilken kontanter erhålls) plus (ii) värdet i US-dollar 
av sådan amerikansk innehavares proportioner-
liga andel av schweizisk källskatt som betalas av 
ABB i samband med utdelningen av Accelleron-ak-
tierna. Amerikanska innehavare skulle generellt få 
ett omkostnadsbelopp för Accelleron-aktier 
motsvarande marknadsvärdet för Accelleron-ak-
tierna (exklusive eventuellt innehav av fraktion/
andel av aktier för vilken kontanter erhålls) per ut-
delningsdagen och deras innehavsperiod i Accel-
leron-aktier skulle börja per utdelningsdagen. 

I återstoden av denna sammanfattning antas att 
utdelningen klassificeras som skattefri för ameri-
kanska federala inkomstskattesyften. .

Informationsrapportering och innehållen skatt 
på utdelning
Treasury-förordningar i USA föreskriver att vissa 
aktieägare som erhåller aktier genom utdelning 
som behandlas som skattefri enligt avsnitt 355 i 
Koden till sin amerikanska federala självdeklara-
tion för året som utdelningen inträffar måste bi-
foga en detaljerad redovisning med viss informa-
tion avseende utdelningens skattefria art. 

En amerikansk innehavare kan komma att omfat-
tas av informationsrapportering och innehållen 
skatt på utdelning när innehavaren erhåller kon-
tant ersättning för en fraktion av aktier i Accelle-
ron i utdelningen. Vissa amerikanska innehavare 
undantas från innehållen skatt på utdelning, däri-
bland företag och vissa skattebefriade organisa-
tioner. En amerikansk innehavare blir föremål för 
innehållen skatt på utdelning om innehavaren inte 
på annat vis är undantagen och om:
• innehavaren inte lämnar in sitt skatteregistre-

ringsnummer, som för en fysisk person är 
samma som dennes socialförsäkringsnummer; 

• innehavaren lämnar in ett felaktigt skatteregis-
treringsnummer; 

• den instans som är ansvarig för källskattea-
vdrag får information från IRS att innehavaren 
tidigare har underlåtit att korrekt inrapportera 
betalningar av ränta eller utdelning; eller 

• innehavaren underlåter att intyga under mened-
sansvar att innehavaren har lämnat ett korrekt 
skatteregistreringsnummer och att IRS inte har 
meddelat innehavaren att innehavaren är 
föremål för innehållen skatt på utdelning.

Innehållen skatt på utdelning är inte en tillkom-
mande skatt. Samtliga belopp som innehållits en-
ligt reglerna för innehållen skatt på utdelning kan 
komma att betalas i form av återbetalning eller 
avräkning mot en amerikansk innehavares ameri-
kanska federala inkomstskatteskyldighet, under 
förutsättning att den begärda informationen 

inkommit i tid till IRS. Amerikanska innehavare 
bör rådfråga sina skatterådgivare om de är berät-
tigade att undantas från innehållen skatt på ut-
delning samt rutinerna för att erhålla ett sådant 
undantag

—
Ovanstående är en sammanfattning av 
väsentliga amerikanska federala inkomsts-
kattekonsekvenser av utdelning enligt gäl-
lande lag.

Ovanstående gör inte anspråk på att hel-
täckande behandla alla amerikanska feder-
ala inkomstskattekonsekvenser eller skat-
tekonsekvenser som kan uppstå enligt 
gällande lag och som kan komma att 
tillämpas på enskilda kategorier av ak-
tieägare.

Varje aktieägare i ABB uppmanas att råd-
fråga sin skatterådgivare om enskilda 
skattekonsekvenser från utdelningen för 
aktieägaren, däribland tillämpning av 
amerikanska federala, delstatliga, lokala 
och utländska lagar samt effekten från 
eventuella skattelagstiftningsförändringar 
som kan påverka de skattekonsekvenser 
som beskrivs ovan.
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Godkännande av avknoppningen av Accelleron 
Industries genom en sakutdelning

Förslag

Styrelsen föreslår utdelning av 1 aktie i Accelleron  
och ett kontantbelopp om cirka 0,005 CHF brutto 
för varje 20 aktier med rätt till utdelning i ABB01 
(”utdelningen”). Utdelningen ska göras till det 
bokförda värdet av Accelleron enligt ABB:s 
fristående balansräkning, uppgående (omedel-
bart före utdelningen) till uppskattningsvis om-
kring 300 miljoner CHF, och ska bokas mot ABB:s 
fria reserver, som för närvarande uppgår till om-
kring 4 miljarder CHF. Styrelsen ska äga rätt att 
fastställa hur fraktioner av aktier ska behandlas, 
varvid respektive Accelleron-aktier avses att säl-
jas och likviden utbetalas som ersättning för frak-
tioner av aktier. 

Alla aktier med rätt till utdelning i ABB (inklusive 
de som vanligen erhåller kontant utdelning indi-
rekt genom ABB:s utdelningsförfarande enligt 
beskrivningen i artikel 8 i dess bolagsordning) 
kommer att erhålla utdelning, det vill säga sakut-
delning, i enlighet med villkoren ovan. Utdelnin-
gen kommer därmed inte att ske genom ovan-
nämnda utdelningsförfarande. 

Schweizisk källskatt om 35 procent, motsvarande 
kontantdelen av utdelningen om cirka 0,005 CHF 
för varje 20 aktier med rätt till utdelning i ABB 
kommer att dras av från bruttobeloppet i ut-
delningen och regleras av ABB. Som en följd kom-
mer utdelningen, netto efter schweizisk källskatt, 
att utgöras av 1 Accelleron-aktie för varje 20 ak-
tier med rätt till utdelning. 

—
Förslag från styrelsen i ABB till den extra 
bolagsstämman

Utdelningen är villkorad av följande: 
• godkännande av upptagande till handel av Ac-

celleron-aktier på SIX Swiss Exchange ska ha 
lämnats per dagen för första dag för handel 
med ABB-aktier exklusive rätten att erhålla Ac-
celleron-aktier (endast under förutsättning att 
sedvanliga villkor uppfylls), 

• inget föreläggande, åläggande eller dekret från 
någon statlig myndighet eller annan rättslig in-
skränkning 

• eller förbud som förhindrar att avknoppningen 
av Accelleron fullbordas har trätt i kraft, och 
att ingen annan händelse har inträffat som 
förhindrar att avknoppningen av Accelleron 
fullbordas, och 

• ingen annan händelse eller utveckling har in-
träffat före dagen för första dag för handel 
med ABB-aktier exklusive rätten att erhålla Ac-
celleron-aktier som skulle leda till att avknop-
pningen av Accelleron får en väsentlig negativ 
effekt på ABB eller dess aktieägare.

Styrelsen ska (i) fastställa huruvida dessa villkor 
som först måste uppfyllts är uppfyllda och, i den 
mån det är rättsligt tillåtet, ha befogenhet att 
avstå från några villkor som först måste uppfyl-
las om ett sådant avstående enligt styrelsens 
uppfattning ligger i ABB:s och dess aktieägares 
bästa intresse; och (ii) fastställa datum för 
avstämningsdag och utbetalningsdag för ut-
delningen, vilket ska ske så snart som är prak-
tiskt möjligt efter att de villkor som först måste 
uppfyllas är uppfyllda (eller efter avstående).

—
01 Ingen vinstut-
delning kommer att
utbetalas för egna
aktier som innehas
per utdelning 
datumet av ABB Ltd
och dess helägda
dotterföretag
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—
Ytterligare information



40

—
V

—
N

—

—
M

ilka är de relevanta datumen för min 
rätt att erhålla Accelleron-aktier?

Se ”Preliminär tidsplan”, sid. 23. 

är kommer jag att erhålla Accelleron-
aktier? 

ABB:s styrelse ska fastställa tidpunkten (se ”Pre-
liminär tidsplan”, sid. 23). Det förväntas att Accel-
leron-aktierna kommer att utbokas till ABB:s ak-
tieägare på första dag för handel i ABB-aktien 
exklusive rätten att erhålla Accelleron-aktier eller 
kort därefter. ABB förväntar sig att meddela den 
slutliga tidpunkten senast två veckor före första 
dag för handel i ABB-aktien exklusive rätten att 
erhålla Accelleron-aktier.

Vad måste jag göra för att erhålla 
Accelleron-aktier? 

ABB:s aktieägare, inklusive Euroclear-innehavare 
och innehavare av amerikanska depåbevis i ABB 
behöver inte vidta några åtgärder, betala några 
kontanter, erlägga någon annan ersättning eller 
överlämna några ABB-aktier eller amerikanska de-
påbevis för att erhålla Accelleron-aktier, ameri-
kanska depåbevis i Accelleron eller svenska de-
påbevis i Accelleron, i tillämpliga fall. Se sid. 25 
för ”ABB-aktier registrerade hos Euroclear 
Sweden”.

åste jag betala någon ersättning för att 
erhålla de Accelleron-aktier som jag 
tilldelas i avknoppningen? Kommer det 
att bli några transaktionskostnader för 
mig?

Ingen ersättning behöver betalas för att erhålla 
Accelleron-aktier. 

Erhållandet av Accelleron-aktier i sakutdelningen 
är normalt sett vederlagsfritt förutom eventuella 
avgifter som kan tas ut av banker eller andra för-
valtare.

För mer information om sådana avgifter, 
kontakta din bank eller förvaltare. 

—
FRÅGOR OCH SVAR (Q&A) 

—
Vad kommer att hända med kursen på 
ABB-aktien efter avknoppningen?

ABB förväntar sig att aktiekursen för ABB-aktien 
per och omedelbart efter första dag för handel i 
ABB-aktien exklusive rätten att erhålla Accelle-
ron-aktier kommer att vara lägre än aktiekursen 
omedelbart före det datumet, eftersom ak-
tiekursen inte längre kommer att spegla värdet på 
Turbocharging-verksamheten. 

Det finns ingen garanti för att det samlade mark-
nadsvärdet på ABB-aktierna och Accelleron-ak-
tierna efter avknoppningen kommer att vara högre 
än, lika högt som eller lägre än marknadsvärdet på 
ABB-aktierna om ingen avknoppning görs. Det in-
nebär att de sammanlagda aktiekurserna för 20 
ABB-aktier och 1 Accelleron-aktie per första dag 
för handel i ABB-aktien exklusive rätten att erhålla 
Accelleron-aktier eller omedelbart efter det datu-
met kan vara lika högt som, högre än eller lägre än 
aktiekursen för 20 ABB-aktier före första dag för 
handel i ABB-aktien exklusive rätten att erhålla Ac-
celleron-aktier. 

—
Om jag för närvarande innehar 
amerikanska depåbevis i ABB, erhåller jag 
Accelleron-aktier eller amerikanska 
depåbevis? 

Citibank, N.A., depåbank för amerikanska de-
påbevis i ABB, har informerat ABB att den som 
depåbank för amerikanska depåbevis i ABB inte 
kommer att dela ut de Accelleron-aktier den er-
håller i sakutdelningen till innehavare av ameri-
kanska depåbevis. I stället har Citibank, N.A., de-
påbank för amerikanska depåbevis i ABB, 
föreslagit att inrätta ett icke-sponsrat amerikan-
skt depåbevis-program hänförligt till Accelle-
ron-aktierna den erhåller i sakutdelningen och 
dela ut icke-sponsrade amerikanska depåbevis i 
Accelleron till innehavare av amerikanska de-
påbevis i ABB. Utdelningen kommer att vara 
föremål för sedvanliga avgifter i enlighet med 
ABB:s amerikanska depåbevis-program. Varken 
ABB eller Accelleron kommer att sponsra Accelle-
rons amerikanska depåbevis-program. Ameri-
kanska depåbevis i Accelleron kommer inte att 
noteras på någon börs i USA men förväntas han-
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dlas på den amerikanska OTC-marknaden. Citi-
bank, N.A., depåbank för amerikanska depåbevis 
i ABB, har informerat ABB att en registrering en-
ligt Form F-6 kommer att lämnas in för 
icke-sponsrade amerikanska depåbevis i Accelle-
ron (som kommer att innehålla alla villkoren för 
icke-sponsrade amerikanska depåbevis i Accelle-
ron), och att depåbanken kommer att gå ut med 
ett meddelande till relevanta innehavare av amer-
ikanska depåbevis i ABB med information om sa-
kutdelningen av icke-sponsrade amerikanska de-
påbevis i Accelleron till innehavare av 
amerikanska depåbevis i ABB samt en samman-
fattande beskrivning av icke-sponsrade ameri-
kanska depåbevis i Accelleron. Innehavare av 
amerikanska depåbevis i ABB som inte vill erhålla 
icke-sponsrade amerikanska depåbevis i Accelle-
ron i sakutdelningen (utan i stället vill erhålla Ac-
celleron-aktier) måste annullera sina amerikan-
ska depåbevis i ABB i god tid före 
verkställandedagen för sakutdelningen för att bli 
direkt aktieägare i ABB i Schweiz före Avstämn-
ingsdagen.

—
Vad händer om antalet ABB-aktier som 
jag äger inte är delbart med 20? 

Du kommer att få kontant ersättning för frak-
tioner av aktier från försäljningen av det samlade 

—

—

beloppet för alla fraktioner av aktier på den öp-
pna marknaden till gällande marknadspriser (se 
”Förfarande för att erhålla Accelleron-aktier”, 
sid. 24). 

Vilka är skattekonsekvenserna som 
schweizisk aktieägare?

För en översikt av skattekonsekvenserna i Sch-
weiz, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Schweiz”, 
sid. 29. 

Alla aktieägare i ABB som har frågor rörande sin 
skattemässiga ställning bör rådfråga sina skat-
terådgivare angående de specifika federala och 
lokala skattekonsekvenserna som gäller för dem i 
samband med erhållandet av Accelleron-aktier. 

Vilka är skattekonsekvenserna som 
svensk aktieägare?

För en översikt av skattekonsekvenserna i 
Sverige, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i 
Sverige”, sid. 31. Alla aktieägare i ABB som har 
frågor rörande sin skattemässiga ställning bör 
rådfråga sin skatterådgivare angående de 
specifika skattekonsekvenserna som gäller för 
dem i samband med erhållandet av svenska de-
påbevis i Accelleron.
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—

—

—
H

FÖ R E S L  AG E N  AV K N O PPI  N G  AV  ACCE LLE RO N

Vilka är skattekonsekvenserna som 
amerikansk aktieägare eller innehavare 
av amerikanska depåbevis?

För en översikt av skattekonsekvenserna i USA, se 
avsnittet ”Vissa skattefrågor i USA”, s. 31. 

Amerikanska innehavare bör rådfråga sina skat-
terådgivare angående de specifika skattekon-
sekvenserna som gäller för dem i samband med 
deras förväntade erhållande av amerikanska de-
påbevis i Accelleron genom avknoppningen. 

När kommer handeln med Accelleron-
aktier att inledas? 

Förutsatt att avknoppningen godkänns på den 
extra bolagsstämman förväntar sig ABB att 
meddela den slutliga tidpunkten senast två 
veckor före första dag för handel i ABB-aktien 
exklusive rätten att erhålla Accelleron-aktier (se 
”Preliminär tidsplan”, sid. 23).

ur kommer avknoppningen att påverka 
utbetalningen av vinstutdelning i ABB? 

Oavsett separationen av Accelleron avser ABB att 
fortsätta betala ut en ökande, hållbar vinstutdelning 
per aktie över tid, med utgångspunkt i de 0,82 CHF 
per ABB-aktie som föreslogs för godkännande av ak-
tieägarna på årsstämman den 24 mars 2022.

—
J

—
F

ag är registrerad i ABB:s aktiebok. Vad 
måste jag göra för att bli registrerad i 
Accellerons aktiebok?

Aktieägare i ABB som är registrerade i ABB:s ak-
tiebok kommer inte automatiskt att registreras i 
Accellerons aktiebok (om det inte finns en all-
män anmälningssedel hos deras förvaltare). Kon-
takta din bank eller förvaltare om du vill regis-
trera dina Accelleron-aktier efter 
avknoppningen. 

inns det några risker förknippade med 
att äga Accelleron-aktier?

Att äga Accelleron-aktier är förknippat med mark-
nadsrisk samt allmänna och specifika risker relat-
erade till Accellerons verksamhet, den bransch 
där Accelleron bedriver verksamhet, dess 
pågående avtalsrelationer med ABB och dess 
ställning som ett fristående, noterat bolag. Att 
äga Accelleron-aktier är också förknippat med 
risker relaterade till avknoppningen. Väsentliga 
risker förknippade med Accelleron-aktier beskrivs 
i prospektet, så snart det finns tillgängligt (se 
”Viktig information”, sid. 5 och ”Ytterligare infor-
mation”, sid. 39). 
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— 
Frågor och svar för aktieägare vars 
ABB-aktier är registrerade hos 
Euroclear Sweden 

—
O

—

—

m jag äger aktier i ABB som är 
registrerade hos Euroclear Sweden, 
kommer jag att erhålla aktier i 
Accelleron? 

Nej. För att säkerställa att alla Euroclear-innehav-
are kan delta i sakutdelningen, kommer Accelle-
ron-aktier att delas ut till sådana aktieägare i 
form av svenska depåbevis i Accelleron. Se ”Inne-
havare av ABB-aktier registrerade hos Euroclear 
Sweden”, sid. 25. 

Svenska depåbevis i Accelleron kan inte handlas 
på Stockholmsbörsen, SIX Swiss Exchange eller 
någon annan börs eller handelsplats. Innehavare 
av svenska depåbevis i Accelleron som vill och kan 
äga Accelleron-aktier efter sakutdelningen kan 
därefter konvertera sina svenska depåbevis i Ac-
celleron till Accelleron-aktier som kan handlas på 
SIX Swiss Exchange (se ”Hur kan jag konvertera 
mina svenska depåbevis i Accelleron till Accelle-
ron-aktier?”).

Varför kommer inte Accelleron-aktierna 
att noteras på Stockholmsbörsen?

För närvarande är det inte rättsligt möjligt för ett 
schweiziskt bolag att sekundärnotera sina aktier 
på en börs inom EU. Dessutom är det numera mö-
jligt för dig som privatperson att genom en depå, 
ett investeringssparkonto eller en kapi-
talförsäkring äga och handla med utländska aktier 
till exempel på SIX Swiss Exchange på samma sätt 
som svenska aktier på Stockholmsbörsen. Om du, 
efter utdelningen, konverterar dina svenska de-
påbevis i Accelleron till Accelleron-aktier kommer 
du att kunna handla med Accelleron-aktier på SIX 
Swiss Exchange.

Varför kommer jag att erhålla svenska 
depåbevis i Accelleron som inte kan 
handlas på Stockholmsbörsen? 

Av praktiska skäl måste ABB dela ut värdepapper 
som kan registreras hos Euroclear Sweden. Därför 
kommer ABB att dela ut svenska depåbevis i 
Accelleron som kan konverteras till Accelleron-
aktier som kan handlas på SIX Swiss Ex-change (se 
”Hur kan jag konvertera mina svenska depåbevis i 
Accelleron till Accelleron-aktier?”). 

Hur kan jag konvertera mina svenska 
depåbevis i Accelleron till Accelleron-
aktier? 

Om du efter sakutdelningen äger svenska de-påbevis i 
Accelleron kan du konvertera dem till Ac-celleron-
aktier om du har eller för över dina de-påbevis till en 
depå, ett investeringssparkonto eller en 
kapitalförsäkring. Depåbanken tar inte ut någon avgift 
för konverteringen under en period om cirka fyra 
veckor efter sakutdelningen (förval-tare kan ta ut 
avgifter). Om du vill konvertera dina svenska 
depåbevis i Accelleron till Accelleron-ak-tier efter 
denna period måste du konvertera dina svenska 
depåbevis i Accelleron på egen bekost-nad. Mer 
information om hur du begär konverter-ing av svenska 
depåbevis till Accelleron-aktier kommer att finnas på 
http://www.accelleron-in-dustries.com/SDR.

— 
Hur vet jag vilken kontotyp jag har mina 
aktier i?

Kontakta din bank, aktiemäklare eller nätmäklare där 
du innehar dina ABB-aktier för att kontrollera huruvida 
de schweiziska Accelleron-aktierna kan förvaras på det 
kontot.

— 
Vilkenär den sista dagen att köpa ABB-aktier 
och erhålla svenska depåbevis i Accelleron?
Registrerade innehavare av ABB-aktier hos Euroclear 
Sweden per avstämningsdagen den 4 oktober 2022 
kommer att ha rätt att erhålla svenska depåbevis i 
Accelleron. Det innebär att sista dagen för handel med 
ABB-aktier inklusive rätten att erhålla svenska 
depåbevis i Accelleron kommer att vara den 30 
september 2022.

— 
När kommer jag att erhålla mina svenska 
depåbevis i Accelleron?

Svenska depåbevis i Accelleron kommer att bok-föras på 
ditt konto automatiskt efter avstämnings-dagen, 
omkring den October 6 2022. Observera att endast hela 
svenska depåbevis i Accelleron kan le-vereras och att du 
därför kan komma att erhålla kontanter i stället för 
svenska depåbevis i Accelle-ron för vissa av eller alla dina 
ABB-aktier. Se ”Behan-dling av fraktioner av svenska 
depåbevis”, sid. 25. 

—
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—
N

—
H

—
H

—
H

är kommer jag att erhålla mina svenska 
depåbevis i Accelleron? 

Svenska depåbevis i Accelleron kommer att bok-
föras på ditt konto automatiskt efter avstämn-
ingsdagen, omkring den 6 oktober 2022. Obser-
vera att endast hela svenska depåbevis i 
Accelleron kan levereras och att du därför kan 
komma att erhålla kontanter i stället för svenska 
depåbevis i Accelleron för vissa av eller alla dina 
ABB-aktier. Se ”Behandling av fraktioner av 
svenska depåbevis”, sid. 25. 

ur kommer jag att erhålla framtida 
vinstutdelning och annan utdelning från 
Accelleron?

Innehavare av svenska depåbevis i Accelleron har 
rätt att ta del av vinstutdelning på pro rata basis 
per depåbevis på samma sätt som en innehavare 
av Accelleron-aktier. Eventuell kontantutdelning 
kommer att utbetalas i SEK. 

ur kommer jag att kunna rösta på 
framtida bolagsstämmor i Accelleron?

Accelleron kommer att arrangera med Depåban-
ken så att innehavare av svenska depåbevis i Ac-
celleron ska kunna utöva vissa rättigheter med 
avseende på Accelleron som om de vore vanliga 
aktieägare. Se ”Rättigheter som sammanhänger 
med svenska depåbevis i Accelleron”, sid. 25.

ur länge kommer jag att kunna inneha 
svenska depåbevis?

Det svenska depåbevis-programmet kommer en-
dast att vara tillgängligt under en begränsad tid. 
Ytterligare information kommer att tillhandahål-
las på http://www.accelleron-industries.com/SDR.
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