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VÄSTER ÅS, SVERIGE,  17  APRIL,  2019 

ABB utnämner Peter Voser som 
tillförordnad VD  
Ulrich Spiesshofer kliver av  
 

ABB:s styrelse och dess VD Ulrich Spiesshofer (55) har tillsammans kommit överens om att han ska träda 
åt sidan från sin roll, vilken han innehaft sedan 2013. Styrelseordförande Peter Voser (61), kommer att 
tillträda som tillförordnad VD med omedelbar verkan, detta i tillägg till hans nuvarande position. En offi-
ciell process för att identifiera en ny VD har inletts.  

Peter Voser: “På ABB:s styrelse och medarbetares vägnar vill jag personligen tacka Ulrich för hans hängi-
venhet och engagemang för ABB:s kunder och medarbetare, inte bara som VD och koncernchef utan 
även i andra exekutiva roller inom ABB, sedan 2005. Under hans ledarskap har ABB omvandlats till en glo-
bal ledare inom teknologi fokuserad på digitala industrier. Han har strategiskt ompositionerat företaget 
och skapat tillväxtmomentum inom samtliga affärsområden. Vi önskar honom allt gott i hans framtida 
förehavanden.” 

Voser tillägger: ”Vi kommer fortsatt att fokusera på implementeringen av ABB:s strategi och på att leve-
rera värde till alla våra intressenter. För att uppnå våra finansiella mål fortskrider processerna rörande 
avyttringen av Power Grids, förenklingen av organisationsstrukturen och att leverera kostnadsbespa-
ringar. Slutligen kommer våra fyra nya ledande affärsområden att vara fullt dedikerade att möta våra 
kunders behov av digitalisering, elektrifiering, automation och robotisering.” 

Ulrich Spiesshofer: ”Efter 14 år av full hängivenhet och engagemang för alla våra medarbetare och våra 
kunder lämnar jag nu över ett trimmat ABB till Peter, ett ABB som befinner sig på klar kurs och som ökar i 
fart. Jag vill varmt tacka våra kollegor runt om i världen, våra kunder och partners och även styrelsen för 
möjligheten att få tjänstgöra i detta fina bolag i flertalet roller i företagsledningen och som VD under 
nära ett och ett halvt decennium. Jag kommer nu att ta lite tid innan jag bestämmer mig för nästa steg i 
min yrkeskarriär. Från djupet av mitt hjärta önskar jag ABB:s globala team det bästa för dess framtid.” 

Peter Voser, schweizisk medborgare, har varit styrelseordförande i ABB sedan april 2015. Innan dess var 
han VD för Royal Dutch Shell mellan åren 2009 och 2013 och även CFO under åren 2004–2009. Mellan 
2002 och oktober 2004 var han även CFO för ABB och en nyckelperson i företagets helomvändning. Voser 
tillför även bred erfarenhet från styrelsepositioner i ledande bolag såsom Roche, IBM, Catalyst, Temasek 
Holdings och PSA International i Singapore.  

ABB kommer att hålla bolagsstämma den 2 maj i Zürich som tidigare planerat.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för di-
gitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra 
kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Ro-
botics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. 
ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar 
i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare.  
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Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 april 2019, 
vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det 
engelska pressmeddelandet. 
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