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Bästa aktieägare,

Jag vill bjuda in dig till en extra bolags-
stämma i ABB Ltd för att rösta om utdel-
ningen av aktier från den föreslagna 
 avknoppningen av vår Turbocharging- 
verksamhet. Som ni kanske känner till har 
vi tillkännagett  planer på att avskilja vår 
Turbocharging-verksamhet till ett nytt 
 företag,  ”Accelleron”, med en självständig 
notering på SIX Swiss Stock Exchange, 
som planeras till oktober 2022. 

Vi menar att en avknoppning ligger i ABB:s 
aktieägares intresse eftersom det möjlig-
gör en realisering av det fulla värdet av 
Turbo charging-verksamheten nu, samti-
digt som ABB:s portfölj förenklas så att 
företaget kan fokusera på kärnverksamhe-
terna. Som aktieägare i Accelleron gynnas 
ni av att inneha aktier i en ledande verk-
samhet med oberoende tillväxtstrategi 
och en attraktiv profil för kassagenere-
ring. Mer information om den föreslagna 
avknoppningen finns i vår informations-
broschyr till aktieägare på go.abb/ebs-se.

Den extra bolagsstämman hålls i Messe 
Zürich i Zürich Oerlikon i Schweiz onsda-
gen den 7 september 2022 kl. 10:30. Vi är 
glada om du vill göra oss sällskap på vår 
 traditionella frukost som serveras före 
stämman från kl. 9:00. 

Jag ser fram emot att träffa dig på den 
extra bolagsstämman. 

Med vänliga hälsningar,  

Peter Voser
Styrelseordförande

— 
Inbjudan 
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— 
Dagordning och styrelsens 
förslag 

1. Godkännande av av-
knoppningen av Accelleron 
Industries Ltd genom en 
sakutdelning

Förslag
Styrelsen föreslår utdelning av 1 aktie i 
 Accelleron Industries Ltd (”Accelleron”) 
och ett kontantbelopp om cirka 0,005 
CHF brutto för varje 20 aktier med rätt till 
utdelning i ABB Ltd (”ABB”)* (”Utdel-
ningen”). Utdelningen ska göras till det 
bokförda värdet av Accelleron enligt ABB:s 
fristående balansräkning, uppgående 
(omedelbart före Utdelningen) till upp-
skattningsvis omkring 300 miljoner CHF, 
och ska bokas mot ABB:s fria reserver, 
som för närvarande uppgår till omkring  
4 miljarder CHF. Styrelsen ska äga rätt att 
fastställa hur fraktioner av aktier ska be-
handlas, varvid enstaka Accelleron-aktier 
avses att säljas och likviden utbetalas 
som ersättning för fraktioner av aktier. 

*  Ingen vinstutdelning kommer att 
 ut betalas för egna aktier som innehas 
per  utdelningsdatumet av ABB Ltd och 
dess helägda dotterföretag.  

Alla aktier med rätt till utdelning i ABB 
 (inklusive de som vanligen erhåller kon-
tant utdelning indirekt genom ABB:s 
 utdelningsförfarande enligt beskrivningen 
i artikel 8 i dess bolagsordning) kommer 
att erhålla Utdelningen, det vill säga en 
sakutdelning, i enlighet med villkoren ovan. 
Utdelningen kommer därmed inte att ske 
genom ovan nämnda utdelningsförfarande.

Schweizisk källskatt om 35 procent, mot-
svarande 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 Utdelningen och 
regleras av ABB. Som en följd kommer Ut-
delningen, netto efter schweizisk källskatt, 
att utgöras av 1 Accelleron-aktie för varje 
20 aktier med rätt till utdelning i ABB.
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Utdelningen är villkorad av följande:

(i)  godkännande av upptagande till handel 
av Accelleron-aktier på SIX Swiss 
 Exchange ska ha lämnats per dagen för 
första dag för handel med ABB-aktier 
exklusive rätten att erhålla Accelleron- 
aktier (endast under förutsättning att 
sedvanliga villkor uppfylls),

(ii)  inget föreläggande, åläggande eller 
 dekret från någon statlig myndighet 
 eller annan rättslig inskränkning eller 
förbud som förhindrar att avknopp-
ningen av Accelleron fullbordas har 
trätt i kraft, och att ingen annan hän-
delse har inträffat som förhindrar  
att avknoppningen av Accelleron full-
bordas, och

(iii)  ingen annan händelse eller utveckling 
har inträffat före dagen för första dag 
för handel med ABB-aktier exklusive 
rätten att erhålla Accelleron-aktier som 
skulle leda till att avknoppningen 
av Accelleron får en väsentlig negativ 
effekt på ABB eller dess aktieägare.

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

Förklaring 

Mer information finns i broschyren ”Föreslagen 
 avknopping av Accelleron (tidigare ABB Turbo-
charging)”, som finns tillgänglig i elektroniskt 
 format på go.abb/ebs-se. 
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Rapport från oberoende 
revisorer
Från och med den 18 augusti 2022 hålls 
rapporten från KPMG AG avseende den 
 föreslagna sakutdelningen  tillgänglig för 
granskning vid ABB:s huvudkontor på 
 Affolternstrasse 44, Zürich  Oerlikon, 
Schweiz samt i Sverige vid ABB AB:s 
 kontor på Kopparbergsvägen 2,  Västerås. 
Den finns också tillgänglig i elektroniskt 
format på go.abb/ebs-se. Inbjudan med 
 dagordning och styrelsens förslag sänds 
per post direkt till de aktieägare som är 
 införda i aktieboken, med rätt att rösta. 

Anmälan och inträdeskort 

Aktieägare som är införda i aktieboken 
med rätt att rösta per den 31 augusti 2022  
är berättigade att delta vid den extra bo-
lagstämman. Röstberättigade aktieägare 
får inträdeskort till den extra bolagsstäm-
man (per post) på begäran, antingen ge-
nom att anmäla sig via den svarsblankett 
som bifogas denna inbjudan eller elektro-
niskt (e-voting). Svarsblanketten eller 
 motsvarande anmälan måste vara ABB till-
handa senast 2 september 2022 (per post 
eller e-voting). 

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

Röstning via ombud

Aktieägare som inte personligen kan delta 
i den extra bolagsstämman kan låta sig 
företrädas av: 

a)  annan röstberättigad och registrerad 
ABB-aktieägare; eller 

b)  det oberoende ombudet Zehnder 
 Bolliger & Partner, advokat och notarie, 
Bahnhofplatz 1, CH-5400 Baden, 
Schweiz. 

— 
Handlingar och anmälan
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Elektroniska fullmakter/
elektronisk röstning  
och instruktioner till det 
oberoende ombudet  
(e-voting)
Aktieägare kan registrera sig via aktieägar-
plattformen på go.abb/ebs-se och 
 antingen anmäla sig för att få ett inträde-
skort, utfärda fullmakt till en annan 
 röstberättigad ABB-aktieägare eller utfärda 
röstningsinstruktioner till det oberoende 
ombudet. 

Erforderliga inloggningsdata bifogas 
 svarskortet. Aktieägare kan rösta elektro-
niskt eller ändra eventuella instruktio-
ner som utfärdats elektroniskt, fram till 
kl 23:59 (CET) den 2 september 2022. 

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

Inga handelsrestriktioner 
för ABB-aktier för registre-
rade aktieägare 

Införandet av röstberättigade aktieägare 
i ABB:s aktiebok påverkar inte handeln 
med ABB-aktier som innehas av sådana 
aktieägare före, under eller efter den 
extra bolagsstämman. 

Aktier och röster

Per den 30 juni 2022 utgjorde det totala 
antalet aktier och röster i ABB Ltd 
1 964 745 075. Per samma datum innehade 
företaget 72 290 615 egna aktier, motsva-
rande 72 290 615 röster. Egna aktier 
 medför ingen rösträtt vid den extra 
bolagsstämman. 

Översättning

Den extra bolagsstämman hålls primärt 
på tyska. Översättning till engelska kom-
mer att vara tillgängligt. 

Livesändning

Den extra bolagsstämman kommer att 
 sändas på go.abb/ebs-se. 

Beslutsprotokoll

Protokoll över beslut som fattas av den 
 extra bolagsstämman kommer att finnas 
 tillgängliga för granskning strax efter 
 bolagsstämman vid företagets huvudkon-
tor i Zürich Oerlikon i Schweiz. Det kom-
mer också att publiceras på ABB:s webb-
plats go.abb/ebs-se. 
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Information till deltagare

Aktieägare ombeds att använda kollektiv-
trafik eftersom antalet parkeringsplatser 
vid möteslokalen Messe Zürich är 
begränsat. 

Kollektivtrafik

Från Zürichs centralstation: ta pendeltåg 
nr S2, S3, S6, S7, S8, S9, S14, S15, S16, S19 
eller S24 till station Zürich Oerlikon. 

Från station Zürich Oerlikon: ta spårvagn 
nr 11, buss nr 61, buss nr 62 eller buss 
nr 94 till hållplatsen Messe/Hallenstadion. 

Till fots: cirka 10 minuters promenad från 
station Zürich Oerlikon till Messe Zürich.
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ABB Ltd 
Share Register 
P.O. Box 
8050 Zürich
Schweiz

Tel: +41 43 317 57 00
share.register@ch.abb.com

www.abb.com


