
ABB: Stabilt genomförande på utmanande
marknader
2015-07-23: Andra kvartalet i korthet

§ Orderutvecklingen avspeglar utmanande marknadsdynamik (-4%)1,2

§ Intäkterna fortsatt upp (+3%)
§ Operativ EBITA-marginal 11,7%, upp 100 punkter, främst till följd av framstegen i vändningen av

Power Systems, åtgärder för att förbättra kostnader och produktivitet
§ Operativ vinst per aktie ökade 9% (konstant valuta)2

§ Resultatet påverkat av valutaeffekter till följd av dollarns kraftiga värdestegring
§ Stabilt genomförande av strategin Next Level stödjer resultatet

”Vi fortsatte att driva vår strategi Next Level och genererade högre intäkter och högre operativ vinst per aktie trots

marknader med betydande motvind”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.

”Som väntat avspeglar vår orderutveckling en tuffare marknad och svagare efterfrågan inom olja och gas, i Kina och i
USA jämfört med ett starkt andra kvartal förra året”, sa han. ”Med fokus på kraftfullt genomförande och vändningen av

Power Systems ökade vi vår operativa EBITA-marginal, med förbättrad lönsamhet i tre divisioner. Ökande intäkter mot
slutet av kvartalet resulterade i högre kundfordringar och därtill relaterat lägre kassaflöde från rörelsen. Riktade åtgärder

för att höja produktiviteten och förenkla organisationen bär frukt och resulterar i större kundengagemang och
ytterligare kostnadsbesparingar.”

”Vi räknar med fortsatt navigering i hårt väder men införandet av vår strategi Next Level kommer att hjälpa oss att hålla
kurs”, sa Spiesshofer. ”Vi är fortsatt fast beslutna att driva lönsam tillväxt och hållbart värdeskapande enligt våra mål.”

1 Utveckling av orderingång och intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.
2 För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q2 2015 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
3 För avstämning av ”Operational EBITA to Income from continuing operations before taxes” se not 12 i ”Interim Consolidated Financial Information (unaudited)” i bilaga till det engelska
presssmeddelandet.
4 I beräkning av vinst per aktie har använts oavrundade belopp. I beräkning av operativ vinst per aktie har använts oavrundade belopp i konstant valuta.

Nyckeltal Förändring Förändring

(I miljoner dollar där annat ej anges) Q2 2015 Q2 2014 USD Jämför-
bart2

Jan-juni
2015

Jan-juni
2014 USD Jämför-

bart2

Orderingång 8 996 10 567 -15% -4% 19 400 20 925 -7% +6%

Intäkter 9 165 10 190 -10% +3% 17 720 19 661 -10% +3%

Operativt EBITA3 1 058 1 094 -3% +8% 2 007 2 133 -6% +7%

i % av operativa intäkter2 11,7% 10,7% 11,4% 10,8%

Nettovinst 588 636 -8% 1 152 1 180 -2%

Grundläggande vinst per
aktie (dollar)

0,26 0,28 -5%4 0,51 0,51 0%4

Operativ vinst per aktie2

(dollar)
(konstant valuta)

0,33 0,30 +9%4 0,64 0,60 +8%4

Kassaflöde från rörelsen 598 888 -33% 651 843 -23%
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Utsikter på kort sikt
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa
makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i långsammare takt än
under 2014. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten i Europa och av geopolitiska spänningar i

olika delar av världen. De nuvarande oljepriserna och valutakurseffekterna väntas fortsätta påverka företagets resultat.

Koncernresultat andra kvartalet 2015

Marknadsöversikt

Efterfrågan inom ABB:s tre större kundsektorer var generellt mer dämpad än i första kvartalet, avspeglande den rådande
makroekonomiska osäkerheten och utmaningarna på många marknader. Energiföretagen var fortsatt försiktiga men

fortsatte att göra selektiva investeringar i infrastrukturkritiska kraftöverföringsprojekt. Exempelvis vann ABB stora order
i Storbritannien (UK) och Frankrike avseende anslutning av havsbaserade vindkraftparker till elnätet i land samt en order

värd 85 miljoner dollar i Qatar på teknik för att integrera ett nytt kraft- och avsaltningsverk i det nationella elnätet.

Efterfrågan från industrikunder varierade mellan sektorer och regioner. Fortsatt låga oljepriser i kvartalet resulterade i

lägre investeringar i fält i drift bland olje- och gaskunder. Behovet av flexibla automationslösningar i industrin var en
viktig drivkraft för efterfrågan i kvartalet, speciellt i livsmedelsindustrin samt fordonssektorn, där ABB tog hem en order

värd 52 miljoner dollar på snabba, flexibla och högeffektiva svetsrobotar till Changan Ford Automobile i Kina.

Transport- och infrastrukturmarknaden var blandad, med stark efterfrågan på järnvägslösningar, främst till följd av det
ökande behovet av högeffektiva och miljövänliga pendeltåg. Företaget mottog bland annat order värda 90 miljoner

dollar under kvartalet från Stadler Rail i Schweiz på högeffektiv järnvägsutrustning till pendeltåg i Europa och USA.
Byggmarknaderna var blandade, med generellt lägre efterfrågan i Kina.

Orderingång

Den totala orderingången under kvartalet var 4 procent lägre på jämförbar basis (15 procent lägre i dollar). Den starkare

US-dollarn under andra kvartalet 2015, jämfört med samma period förra året, resulterade i en negativ valutaeffekt på

redovisad orderingång med 9 procent; avyttringar hade en negativ påverkan med 2 procent.

Ingången av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) minskade med 2 procent (14 procent lägre i dollar) jämfört med ett
starkt andra kvartal 2014. Basorderingången ökade i Low Voltage Products och var stabil i Power Products, medan den

minskade i övriga divisioner. Ingången av stora order (mer än 15 miljoner dollar) minskade med 13 procent (22 procent
lägre i dollar) jämfört med samma kvartal 2014, då ABB vann en kraftöverföringsorder värd 400 miljoner dollar i Kanada.

Stora order stod för 12 procent av den totala orderingången jämfört med 14 procent för samma kvartal för ett år sedan.

Geografiskt sett ökade orderingången i Europa, med tvåsiffrig tillväxt i länder som Italien, Storbritannien (UK), Norge,
Schweiz och Sverige. Orderingången sjönk i Nord- och Sydamerika jämfört med ett starkt kvartal föregående år, då både

stora order och basorder ökade betydligt. I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var orderingången stabil –
orderuppgång i flera länder såsom Indien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Australien kompenserade för lägre

efterfrågan i Kina till följd av långsammare tillväxt i sektorer som energi, bygg- och processindustri.

Serviceorderingången var stabil under kvartalet och stod för 18 procent av den totala orderingången jämfört med 17

procent för ett år sedan.

Orderstocken vid slutet av juni 2015 uppgick till 26 miljarder dollar, en ökning med 9 procent (ned 4 procent i dollar)
jämfört med slutet av samma kvartal 2014.

Kvoten bokade order/fakturering2 i andra kvartalet minskade till 0,98 jämfört med 1,04 för samma kvartal 2014. För de
första sex månaderna ökade den till 1,09, från 1,06 för samma period 2014, och översteg 1,0 i alla divisioner.



Sidan 3 av 7

Intäkter

Intäkterna steg 3 procent på jämförbar basis (ned 10 procent i dollar) i andra kvartalet och var stabila eller högre i alla

divisioner, främst avspeglande framgångsrika leveranser ur den starkare ingående orderstocken jämfört med samma
period 2014. Den starkare US-dollarn i andra kvartalet 2015, jämfört med andra kvartalet 2014, resulterade i en negativ

valutaeffekt på redovisade intäkter med 10 procent; avyttringar påverkade negativt med 3 procent.

Totala serviceintäkter ökade med 9 procent (ned 7 procent i dollar) och nådde 17 procent av totala intäkter, upp från 16
procent för samma kvartal ett år tidigare.

Operativt EBITA

Operativt EBITA ökade med 8 procent på jämförbar basis och var högre i divisionerna Low Voltage Products och Process
Automation, såväl som i Power Systems som vände tillbaka till lönsamhet, jämfört med förlust för andra kvartalet 2014,

tack vare framstegen i Step change-programmet. Operativt EBITA lägre i dollar till följd av valutaeffekter på runt 10
procent och effekter från avyttringar på runt 1 procent.

Den operativa EBITA-marginalen ökade med hundra punkter till 11,7 procent, främst till följd av fortsatta
verksamhetsförbättringar i Power Systems, starkt genomförande av projekt med högre marginaler i Process

Automation, positiva volymeffekter från tillväxtsatsningar i Low Voltage Products och fortsatta kostnadsbesparingar.
Den operativa EBITA-marginalen i Discrete Automation and Motion minskade, främst till följd av lägre andel intäkter

från standardprodukter med högre marginaler av de totala intäkterna på grund av dämpad efterfrågan i olje- och
gasindustrin under senare kvartal. I Power Products var den operativa EBITA-marginalen något lägre, främst till följd av

kostnader i förbindelse med etablering av nya fabriker på nyckelmarknader.

Operativ vinst per aktie och nettovinst

Operativ vinst per aktie5 på konstant valutabasis ökade med 9 procent till 0,33 dollar, jämfört med 0,30 dollar för samma
kvartal 20146. Grundläggande vinst per aktie uppgick till 0,26 dollar för kvartalet jämför med 0,28 dollar för samma

kvartal för ett år sedan. Nettovinsten för kvartalet minskade med 8 procent till 588 miljoner dollar och påverkades
negativt av betydande valutaeffekter.

Kassaflöde

ABB redovisade ett positivt kassaflöde från rörelsen på 598 miljoner dollar för andra kvartalet jämfört med 888 miljoner
dollar för samma kvartal 2014. Minskningen var delvis en följd av ökade intäkter mot slutet av kvartalet, vilket

resulterade i högre kundfordringar jämfört med samma kvartal 2014. Högre skattebetalningar under kvartalet bidrog
också till minskningen.

Införande av strategin Next Level

Under andra kvartalet fortsatte ABB att implementera strategin Next Level, vilken presenterades i september 2014 för

att accelerera hållbart värdeskapande från företagets ledande kraft- och automationsportfölj. Strategin bygger på ABB:s

tre fokusområden lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete.

5 För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q2 2015 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
6 I beräkning av operativ vinst per aktie har använts oavrundade belopp i konstant valuta.
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Lönsam tillväxt

Under andra kvartalet 2015 fortsatte ABB att driva tillväxt genom ökad marknadsbearbetning i utvalda geografiska

segment och industrisegment. Exempelvis stöddes orderingången av satsningar i divisionen Low Voltage Products på ett
ökat genomslag i nya säljkanaler, såsom OEM-företag. Satsningen på affärsdrivet samarbete fortsatte i Tyskland för att

stärka företagets ställning i den stora verkstadssektorn genom att kombinera lösningar från Low Voltage Products och
Discrete Automation and Motion och leverera kompletta tillverkningsceller med robotar, motorer, drivsystem, PLC-

enheter och säkerhetsutrustning.

Innovation fortsatte att stå i fokus för tillväxt och företaget presenterade en rad nya produkter, inklusive framgångsrik
lansering av en ny HVDC-kabel designad för att stödja utvecklingen av kraftöverföring över långa avstånd i Tyskland som

en del av landets ambitiösa planer att integrera förnybar energi i elnätet.

Expansion in på nya marknader med hög tillväxt är ytterligare en drivkraft för lönsam tillväxt. Ett exempel under
kvartalet är satsningen i Low Voltage Products på hemautomationsmarknaden genom lanseringen i Asien av konceptet

free@home för intelligenta bostäder, med så många som 60 enkla automatiska funktioner för bland annat belysning,
värme, ventilation och säkerhetssystem. ABB utökar också sitt kunderbjudande inom den europeiska livsmedelsindustrin

och tillhandahåller exempelvis högkvalitativa kraftlösningar till paketeringsapplikationer, inklusive motorer,
lågspänningsbrytare och mellanspänningsutrustning.

Kraftfullt genomförande

ABB fortsatte att genomföra sitt Step change-program i Power Systems för att vända divisionen tillbaka till en högre och

jämnare lönsamhet. Ytterligare milstolpar nåddes i genomförandet av tre havsbaserade vindkraftsprojekt och företagets
avveckling av EPC-verksamheten inom solkraft slutfördes. Den pågående justeringen av divisionens riskprofil

avspeglades i nya order under kvartalet på HVDC-teknik i Europa och gasisolerade ställverk i Mellanöstern, där ABB har
både ledande teknik och starka meriter när det gäller genomförande.

Allmänna och administrativa kostnader minskade med runt 90 miljoner dollar i lokal valuta under kvartalet. Åtgärder
inom inköpsstyrning, såsom minskning av antalet leverantörer, integrering av inköp i produktdesign och

leverantörsutveckling samt ytterligare utökning av leverantörsbasen i lågkostnadsländer bidrog till en total besparing
inom det fastställda målet 3-5 procent av rörelsekostnaderna.

Affärsdrivet samarbete

Ytterligare steg togs i kvartalet för att öka fokus på företagets marknader och kunder och för att förenkla

organisationens sätt att samarbeta externt och internt, inklusive invigningen av regionala gemensamma servicecenter i
Estland och Indien.

Akiteägaravkastning

I september 2014 presenterade ABB ett aktieåterköpsprogram uppgående till 4 miljarder dollar i linje med strategin Next

Level för att accelerera hållbart värdeskapande. Under andra kvartalet 2015 köpte ABB runt 23 miljoner aktier under
programmet till ett återköpsvärde av runt 500 miljoner dollar. Sedan programmet presenterades har företaget köpt

tillbaka runt 77 miljoner aktier till ett återköpsvärde av runt 1,7 miljarder dollar.

Aktiv utveckling av portföljen

ABB fokuserade sin portfölj ytterligare under andra kvartalet med den aviserade avyttringen av sin amerikanska fabrik
för högspänningskabel. Försäljningen, som är i linje med strategin Next Level att flytta företagets tyngdpunkt i riktning

mot högre tillväxt, lägre risk och högre konkurrenskraft, väntas slutföras under tredje kvartalet i år.

Förändringar i styrelsen

Vid ABB:s årsstämma den 30 april 2015 godkände aktieägarna utnämningen av Peter Voser för att efterträda Hubertus
von Grünberg som ordförande för styrelsen. Voser var koncernchef för Royal Dutch Shell från 2009 till slutet av 2013.

Från 2002 till 2004 var han ekonomi- och finanschef för ABB och en ledande nyckelperson bakom den framgångsrika
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vändningen och ompositioneringen av företaget för långsiktig lönsam tillväxt. Voser tillför också rik erfarenhet som
styrelseledamot i börsföretag som Roche, UBS och Aegon.

Aktieägarna godkände också utnämningen av David Constable som ny styrelseledamot. Constable är president och
koncernchef för Sasol Limited, ett ledande internationellt energi- och kemiföretag.

Utsikter

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa
makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i långsammare takt än

under 2014. Marknaden påverkas fortfarande av blygsam tillväxt i Europa och geopolitiska spänningar i olika delar av
världen. Nuvarande oljepriser och valutakurseffekter väntas fortsätta påverka företagets resultat.

De långsiktiga utsikterna för efterfrågan i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och
infrastruktur – är fortsatt positiva. Viktiga drivkrafter är det stora skiftet inom värdekedjan för elektricitet,

produktivitetsförbättringar i industrin genom Sakernas, tjänsternas och människornas internet och den fjärde
industriella revolutionen (Industry 4.0) samt den snabba urbaniseringen och kraven på energieffektivitet inom

transporter och infrastruktur.

ABB är väl positionerat för att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka
marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Divisionsresultat andra kvartalet 2015

Discrete Automation and Motion

Högre ingång av stora order, främst till följd av efterfrågan på energieffektiva järnvägslösningar, uppvägde en lägre

ingång av basorder på standardprodukter såsom motorer och frekvensomriktare till olje- gas- och processindustri,
speciellt i USA och Kina. Intäkterna ökade som ett resultat av genomförande av den starkare orderstocken, främst

järnvägs- och robotprojekt. Den operativa EBITA-marginalen minskade, i huvudsak till följd av en minskad andel intäkter
från standardprodukter med högre marginal av de totala intäkterna, till följd av dämpad efterfrågan från olje- och

gasindustrin under senare kvartal.

(I miljoner dollar där
annat ej anges)

Order-
ingång

Förändring

Intäkter

Förändring
Operativt
EBITA %

För-

ändring i

procent-

enheter

Kassaflöde
från

rörelsen

För-

ändringUSD
Jämför-

bart
USD

Jämför-

bart

Discrete

Automation

& Motion

2 428 -9% 0% 2 348 -8% +2% 14,5% -1,2 261 -30%

Low Voltage

Products
1 703 -12% +2% 1 731 -11% +4% 16,8% +0,2 259 -5%

Process

Automation
1 580 -23% -10% 1 660 -17% -1% 12,4% +1,0 88 -57%

Power Products 2 533 -8% 0% 2 399 -10% -1% 12,6% -0,3 207 +10%

Power Systems 1 374 -22% -12% 1 634 -10% +4% 2,7% +5,8 71 +31%

Koncerngemen-
samt och övrigt
(inkl. inter-
divisionella
elimineringar)

(622) (607) (288) -38%

ABB-koncernen 8 996 -15% -4% 9 165 -10% +3% 11,7% +1,0 598 -33%
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Low Voltage Products

Orderingången steg till följd av framgångsrika tillväxtsatsningar för att öka genomslaget i viktiga säljkanaler och

expandera i tillväxtsegment, exempelvis fastighetsautomation. Detta mer än uppvägde effekten av det utmanande
marknadsläget i Kina och USA. Försäljningen av Thomas & Betts produkter utanför Nordamerika och divisionens

tillväxtfokus på tillväxtmarknader bidrog också till orderuppgången. Intäkterna steg i alla regioner och drevs av både
produkt- och systemverksamheterna. Den högre operativa EBITA-marginalen speglar i huvudsak ökade intäkter på

jämförbar basis i kombination med genomförda kostnadsbesparingar.

Process Automation

Ordernedgången avspeglar främst lägre investeringar i fält i drift inom olje- och gasindustrin, såväl som en minskad

ingång av olje- och gasrelaterade marina order, exempelvis till borrfartyg. Gruv- och metallrelaterad orderingång var
fortsatt på låga nivåer. Dessa trender avspeglades i den regionala orderutvecklingen, med nedgångar i Nord- och

Sydamerika kopplade till gruvor i Sydamerika och skiffergas i Nordamerika; marina order i AMEA och havsbaserad olja
och gas i Europa. Intäkterna var oförändrade medan den operativa EBITA-marginalen ökade, främst till följd av

framgångsrika slutleveranser av ett antal projekt med högre marginaler ur orderstocken i kvartalet.

Power Products

Ingången av både stora order och basorder var stabil under kvartalet till följd av fortsatta selektiva investeringar bland

energiföretag och industrikunder. En orderuppgång i Europa, främst i Tyskland, Italien och Storbritannien (UK),
motvägdes av ordernedgångar i Nord- och Sydamerika samt AMEA. Intäkterna var också stabila. EBITA-marginalen

minskade något till följd av kostnader i samband med etablering av nya fabriker på nyckelmarknader.

Power Systems

Orderingången sjönk jämfört med samma kvartal 2014, då divisionen vann en kraftöverföringsorder i Kanada värd 400
miljoner dollar. Orderuppgångar i Europa och AMEA – främst i Mellanöstern – uppvägde till stor del ordernedgångar i

Nord- och Sydamerika. Intäktsökningen drevs främst av starkt genomförande ur den solida orderstocken. Operativt
EBITA med tillhörande EBITA-marginal ökade som ett resultat av åtgärder i det pågående Step change-programmet och

fortsatta kostnadsbesparingar för att vända divisionen tillbaka till en högre och jämnare lönsamhet.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för andra kvartalet 2015 finns att tillgå på ABB News Center på
www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en telefonkonferens för journalister idag kl. 09:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen
startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som playback i 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330.
Inträdeskod: 19729#.

ABB håller en telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl. 15:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan
konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com.

Datum att notera 2015
Kapitalmarknadsdag, London 9 september 2015

Resultat för tredje kvartalet 2015 21 oktober 2015

Resultat för fjärde kvartalet 2015 3 februari 2016

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi,
industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet,
inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt och Utsikter. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om
faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och
industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som
innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och
osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och
uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan
orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i
samband med efterlevnadsaktiviteter, priser och tillgång på råmaterial, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga
regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange
Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje
sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 juli  2015, vilket kan läsas i  sin helhet inklusive bilagor på
abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

23 juli 2015
Ulrich Spiesshofer, koncernchef
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