
 

Pressmeddelande 
 

ABB andra kvartalet: Förbättrat resultat till följd 
av balanserad portfölj 
 Högre intäkter1, operativt EBITDA2 och resultat per aktie trots osäkert marknadsläge  
 Produktverksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln visar tendens till sekventiell 

ökning på flera huvudmarknader 
 Orderingången speglar ABB:s mer selektiva projekturval samt lägre stora nyinvesteringar i 

energisektorn och industrin 
 Thomas & Betts bidrar positivt, synergier enligt plan  

2013-07-25 – ABB redovisar högre intäkter och resultat för andra kvartalet 2013, trots en utmanande 

global marknad. 

“Vi fortsätter att se de positiva effekterna på vårt resultat av vår balanserade geografiska täckning och 
verksamhetsportfölj”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. “Vi ökade orderingången i ett antal 

nyckelbranscher och geografiska regioner, inklusive Kina, vi såg en hoppfull trend med sekventiell 
ordertillväxt i de flesta av våra produktverksamheter jämfört med första kvartalet i år.” 

”Våra leveranser ur vår starka orderstock drev samtidigt både högre intäkter och resultat och vi 

fortsatte att ta kostnader för att upprätthålla lönsamhet trots det osäkra marknadsläget.”  

”Orderingången minskade i samband med att den strategiska ompositioneringen i divisionen Power 

Systems som presenterades i slutet av förra året började ta form med fokus på selektivare projekturval 

och högre lönsamhet”, säger Hogan. ”Vi har sett de första resultaten med högre bruttomarginaler i 
orderstocken för divisionen.” 

”Förseningar av tilldelning av stora projekt, vilket är kopplat till den pågående globala 

makroekonomiska osäkerheten, påverkade också orderingången i kvartalet. Men drivkrafterna för vår 

underliggande efterfrågan är fortsatt god och vi genererade ändå en andel bokade order med 
fakturering i samma period (book-to-bill ratio3) på 0,99 för första halvåret och 1,06 exklusive Power 

Systems.” 

“Därutöver noterar vi ett bra bidrag från Thomas & Betts med synergieffekter enligt plan. Båda 
kraftdivisionerna uppnådde en stabil operativ EBITDA-marginal och vi ökade våra serviceintäkter i 

snabbare takt än totala organiska intäkter”, säger Hogan. ”Vår förbättrade Net Promoter Score visar 
också att vi gör framsteg när det gäller att öka kundtillfredsställelsen.” 

”Våra utsikter för resten av året är oförändrade från slutet av första kvartalet. Makroindikatorerna är 

alltmer blandade, vilket gör det svårare att förutspå ordertidpunkter, speciellt för stora order. Vår starka 
orderstock kommer dock att fortsatt delvis mildra denna osäkerhet samtidigt som vi behåller vårt fokus 

på att balansera kostnader med tillväxt och öka kundtillfredsställelsen. Vi är fortfarande förvissade om 

att vår verksamhetsmässiga och regionala balans ska fortsätta att erbjuda möjligheter till lönsam 
tillväxt.”  

 

                                                 
1 Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i det 
engelska pressmeddelandet. 
2 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from operations in Note 13 to the Interim Consolidated Financial Information (unaudited) 
3 Se Definitions and Supplemental non-GAAP financial information under ”Reports and presentations” – ”Quarterly financial releases” på 
ABB.com/investorcenter. 
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Resultat för andra kvartalet 2013 - sammanfattning 

Tillväxtöversikt 

Marknaderna var fortsatt blandade under andra kvartalet. Efterfrågan ökade i vissa länder och 

industrisektorer. Selektiva investeringar i elnät av energiföretag fortsatte, medan stora investeringar 

inom kraftöverföring sköts upp till följd av fortsatt utmanande konjunktur överlag och fortsatt låg tillväxt 

inom elanvändning. Samtidigt fortsatte industriproduktionen att bromsa in i många mogna ekonomier 

och tillväxtmarknaderna drog ned sina tillväxtprognoser.   

ABB:s breda geografiska täckning, teknik och marknadskanaler kunde till viss del kompensera för 

denna marknadsvariation och ta tillvara möjligheter till lönsam tillväxt. Exempelvis ökade företaget 

orderingången i verksamheter som betjänar byggmarknaden i USA, generell industri i Kina och 

bilindustrin i både mogna- och tillväxtmarknader. Högre orderingång i nyckelmarknader i Europa som 

Tyskland och Sverige, uppvägde delvis den fortsatta svagheten i Sydeuropa.  

ABB:s totala orderingång i kvartalet minskade 11 procent organiskt (8 procent lägre inklusive Thomas 

& Betts) jämfört med andra kvartalet 2012, främst driven av en 45-procentig nedgång av stora order 

(mer än 15 miljoner dollar). Stora order stod för 9 procent av den totala orderingången, jämfört med 15 

procent i samma period föregående år. 

Basorderingången (mindre än 15 miljoner dollar) var 5 procent lägre på organisk basis (oförändrad 

inklusive Thomas & Betts), delvis till följd av ökad selektivitet inom kraftverksamheten. Orderingången 

var dock högre i alla produktverksamheter. Serviceorder ökade med 3 procent under kvartalet och 

representerade 17 procent av totala orderingången, upp från 16 procent för samma kvartal 2012.  

Intäkterna steg under andra kvartalet med 6 procent (upp 2 procent organiskt), huvudsakligen till följd 

av genomförande av den starka orderstocken. Thomas & Betts bidrog till intäkter med runt 640 

miljoner dollar. Serviceintäkterna ökade med 3 procent i kvartalet.  

  
                                                 
2 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from operations in Note 13 to the Interim Consolidated Financial Information (unaudited) 
3 Se Definitions and Supplemental non-GAAP financial information under ”Reports and presentations” – ”Quarterly financial releases” på 
www.abb.com/investorcenter. 
4 Exklusive Thomas & Betts 
5 Tidigare kallad Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 
6 Calculated on basic earnings per share before rounding 

Nyckeltal Q2 13 Q2 12 Förändring 
H1 

2013
H1 

2012 
Förändring 

Miljoner dollar där annat ej anges USD Lokalt Organiskt
4
 USD Lokalt Organiskt4 

Orderingång 9 312 10 052 -7% -8% -11% 19 804 20 420 -3% -3% -8% 

Orderstock (30 juni) 28 292 29 070 -3% -2% 

Intäkter 10 225 9 663 6% 6% 2% 19 940 18 570 7% 8% 3% 

Rörelseresultat5 1 188 1 001 19% 2 240 2 049 9% 

i % av intäkter 11,6% 10,4% 11,2% 11,0% 

Operativt EBITDA2 1 561 1 471 6% 3 019 2 699 12% 

i % av operativa intäkter3  15,2% 15,1% 15,1% 14,5% 

Nettovinst hänförlig till ABB 763 656 16% 1 427 1 341 6% 
Resultat per aktie, 
grundläggande (dollar) 

0,33 0,29 16%6   
0,62 0,58 6% 

  
Kassaflöde från rörelsen 543 595 -9% 320 573 -44% 
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Orderingång och intäkter per region andra kvartalet 2013 
Miljoner dollar om annat 
ej anges  Orderingång Förändring Intäkter Förändring 

  Q2 13 Q2 12 USD Lokalt Q2 13 Q2 12 USD Lokalt 

Europa 3 149 3 214 -2% -4% 3 421 3 441 -1% -2% 

Nord- och Sydamerika 
Organiskt 

2 736 
2 221 

2 934
2 676 

-7%
-17% 

-6%
-16% 

3 052
2 526 

2 577 
2 319 

18% 
9% 

19%
10% 

Asien 2 494 2 759 -10% -10% 2 783 2 708 3% 2% 

Mellanöstern & Afrika 933 1 145 -19% -17% 969 937 3% 6% 

Koncernen totalt 9 312 10 052 -7% -8% 10 225 9 663 6% 6% 

Orderingången minskade regionalt, främst till följd av färre stora order. I Europa minskade totala 

orderingången, till följd av fortsatt försiktiga energiinvesteringar. Automationsorder i Europa var stabila 

jämfört med samma kvartal 2012, medan totala orderingången ökade i kvartalet på nyckelmarknader 

såsom Tyskland och Sverige. På organisk basis minskade orderingången i Nord- och Sydamerika, 

också som ett resultat av färre nyinvesteringar från energibolag samt olje- och gaskunder. 

Orderingången i Asien minskade med 10 procent jämfört med ett starkt kvartal föregående år, till följd 

av att blygsam tillväxt i Kina inte uppvägde den utmanande marknaden i Indien och nedgångar 

relaterade till stora order i ett antal andra länder. Orderingången ökade i de stora Egyptiska och 

Saudiarabiska marknaderna, men totalt var orderingången i Mellanöstern och Afrika lägre.  

Orderingång och intäkter per division första 
kvartalet 2013 

Miljoner dollar om annat 
ej anges 

Orderingång 
Förändring 

i USD 
Förändring 

lokalt 

Intäkter 
Förändring 

i USD 
Förändring 

lokalt 
Q2 2013 Q2 2012 Q2 2013 Q2 2012 

Discrete 
Automation & 
Motion 

2 392 2 428 -1% -2% 2 362 2 368 0% -1% 

Low Voltage 
Products 
Organiskt 

1 980 
1 352 

1 655
1 342 

20%
1% 

19%
0% 

1 929
1 291 

1 596 
1 283 

21%
1% 

20%
0% 

Process 
Automation 

1 788 2 247 -20% -21% 2 130 2 052 4% 4% 

Power Products 2 596 2 791 -7% -7% 2 781 2 610 7% 6% 

Power Systems 1 307 1 890 -31% -31% 1 962 1 872 5% 5% 

Koncerngemensamt 
& övrigt  
(inkl. elimineringar 
mellan divisioner) 

-751 -959     -939 -835     

ABB Group 
Organiskt 

9 312 10 052 -7% -8% 
-11% 10 225 9 663 6% 6% 

2% 

Discrete Automation and Motion: Orderingången speglar en generellt svagare industriell aktivitet på 

flera stora marknader, jämfört med för ett år sedan, vilket delvis uppvägdes av stora order på 

strömriktarutrustning till järnvägsindustrin och robotutrustning till bilindustrin. Intäkterna var 

oförändrade då genomförande av orderstocken kompenserade för lägre försäljning av produkter som 

ligger tidigt i cykeln, exempelvis motorer och drivsystem. Serviceintäkterna ökade med 4 procent.  

Low Voltage Products: Orderingång och intäkter var oförändrade på organisk basis. Den ökande 

efterfrågan på många produkter som ligger tidigt i konjunkturcykeln uppvägde den minskade 
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orderingången för lågspänningssystem i medel- och sencykliska sektorer. Orderingång och intäkter på 

organisk basis visade tendens till ökning på flera huvudmarknader i kvartalet, inklusive Kina, Ryssland 

och USA. Serviceorder och serviceintäkter ökade tvåsiffrigt. 

Process Automation: Orderingången minskade främst som ett resultat av färre stora order inom olja 

och gas, gruvor och marin industri jämfört med samma kvartal föregående år. Intäktstillväxten var 

främst ett resultat av genomföranden ur den starka orderstocken till den marina sektorn och 

gruvindustrin. Serviceintäkterna inom livscykelservice ökade med 5 procent. 

Power Products: Efterfrågan på kraftdistribution och industriella applikationer var fortsatt stabil. 

Energiföretag fortsatte att göra riktade investeringar inom krafttransmission. Det utmanande 

marknadsläget i kombination med fortsatt selektiva projekturval bidrog till en lägre orderingång jämfört 

med andra kvartalet förra året. Högre intäkter speglar genomförandet av orderstocken och ökade 

servicevolymer. 

Power Systems: Divisionens strategiska ompositionering för att öka selektiviteten av projekt och 

stärka marginalerna var den främsta orsaken till orderminskningen i kvartalet. Ekonomisk osäkerhet i 

de flesta regioner fortsatte dessutom att leda till projektförseningar, även om drivkrafterna för 

långsiktigt tillväxt – att stärka och koppla ihop kraftnät, öka tillförlitligheten och integrera förnybara 

energislag – kvarstår. Genomförande av orderstocken under kvartalet gav högre intäkter tvärs över de 

flesta verksamheter. Serviceintäkterna ökade också. 

Resultatöversikt 

Operativt EBITDA  

Operativt EBITDA uppgick till 1,6 miljarder dollar i andra kvartalet 2013, en ökning med 6 procent. 

Thomas & Betts bidrog med runt 115 miljoner dollar till operativt EBITDA. 

Koncernens operativa EBITDA-marginal var oförändrad jämfört med samma period 2012. 

Kostnadsbesparingar från effektivare inköp och operativa verksamhetsförbättringar som 

kompenserade för lägre marginaler i genomförda projekt ur orderstocken på kraftsidan. Marginalerna 

stärktes av högre kapacitetsutnyttjande och fortsatt disciplin vad gäller försäljnings- och 

administrationskostnader (SG&A) mot bakgrund av det rådande marknadsläget. 

Rörelseresultat7 

Rörelseresultatet uppgick till ungefär 1,2 miljarder dollar, 19 procent högre jämfört med samma kvartal 

2012. Ökningen reflekterar delvis nettoeffekten av valutakurs- och råvaruprisförändringar8, vilket 

ökade rörelseresultatet i andra kvartalet 2013 med 8 miljoner dollar jämfört med en negativ effekt 

samma period ett år tidigare med 82 miljoner dollar. Dessutom uppgick förvärvsrelaterade kostnader 

och vissa icke rörelserelaterade poster till 28 miljoner dollar i andra kvartalet 2013, jämfört med 90 

miljoner dollar för samma kvartal föregående år. I rörelseresultatet ingår också förvärvsrelaterade 

avskrivningar på 93 miljoner dollar jämfört med 82 miljoner dollar för ett år sedan.   

 

Nettovinst 

Nettovinsten för kvartalet ökade med 16 procent till 763 miljoner dollar, i huvudsak relaterat till 

förändringar i valutakurser och råvarupriser, såväl som lägre förvärvsrelaterade kostnader och vissa 

icke rörelserelaterade poster. Grundläggande resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,33 

                                                 
7 Tidigare kallad Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 
8 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from continuing operations before taxes in Note 14 to the Interim Consolidated Financial 
Information (unaudited) 
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dollar jämfört med 0,29 dollar ett år tidigare. Operativt resultat per aktie9 ökade 2 procent jämfört med 

andra kvartalet 2012. 
 
 

Resultat och kassaflöde per division första 
kvartalet 2013 

Miljoner dollar om annat ej 
anges 

Operativt 
EBITDA 

Förändring 
i USD 

Op. EBITDA- 
marginal 

Kassaflöde från 
rörelsen 

Förändring 
i USD 

Q2 
2013 

Q2 
2012   

Q2 
2013 

Q2 2012 Q2 2013 Q2 2012 
  

Discrete 
Automation & 
Motion 

428 446 -4% 18,1% 18,8% 326 332 -2% 

Low Voltage 
Products 
Organiskt 

367 
251 

286 
228 

28% 
10% 

19,0%
19,4% 

17,9% 
17,7% 255 161 58% 

Process 
Automation 

252 268 -6% 11,8% 13,1% 163 95 72% 

Power Products 409 387 6% 14,7% 14,7% 223 224 0% 

Power Systems 159 119 34% 7,9% 6,2% -151 90 n.a 

Koncerngemensamt 
och övrigt (inkl. 
elimineringar mellan 
divisioner) 

-54 -35       -273 -307 11% 

ABB Group 1 561 1 471 6% 15,2% 15,1% 543 595 -9% 

Discrete Automation and Motion: Resultat och marginaler reflekterar delvis en förändring i 

intäktsmixen jämfört med samma period tidigare år, till viss del drivet av en ökad andel systemintäkter 

där marginalerna är lägre än divisionens genomsnitt.  

Low Voltage Products: Den operativa EBITDA-marginalen exklusive Thomas & Betts ökade till följd 

av framgångsrika kostnadsbesparingar i kombination med tillväxt inom flera produktenheter med höga 

marginaler samt en ökad andel serviceintäkter.  

Process Automation: Lägre operativt EBITDA och lägre marginaler reflekterar i första hand 

tidpunkter för projektintäkter samt underabsorption av fasta kostnader i delar av den mer lönsamma 

produktverksamheten, vilket mer än uppvägde marginalförbättringar inom livscykelservice. 

Power Products: Fortsatta kostnadsbesparingar och en gynnsam produktmix möjliggjorde att 

divisionen upprätthöll sin operativa EBITDA-marginal på samma nivå som förra året.    

Power Systems: Den ökade operativa EBITDA-marginalen reflekterar ett förbättrat 

projektgenomförande. Kassaflödet från rörelsen påverkades av tidpunkten för projektbetalningar så väl 

som satsningar i samband med ompositioneringen.  

 

  

                                                 
9 Se the Definitions and Supplemental non-GAAP financial information publicerad under ”Reports and Presentations” – ”Quarterly Financial 
Releases” på www.abb.com/investorcenter 
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Balansräkning och kassaflöde 

Total skuld uppgick till 8,1 miljarder dollar jämfört med 10,1 miljarder dollar vid slutet av 2012. 

Minskningen var främst en följd av att obligationer på 700 miljoner euro förföll i juni 2013 samt en 

minskning i utestående företagscertifikat på cirka 710 miljoner dollar.  

Nettoskulden10 var 3,4 miljarder dollar i slutet av juni 2013, jämfört med 1,6 miljarder dollar i slutet av 

december 2012. Främst bidragande till förändringen var betalningar av den årliga utdelningen till 

aktieägare på ungefär 1,7 miljarder dollar. 

ABB rapporterade ett kassaflöde från rörelsen på 543 miljoner dollar jämfört med 595 miljoner dollar i 

samma kvartal 2012, vilket speglar en kombination av högre rörelsekapital för genomförandet av stora 

projekt och tidpunkter för förskottsbetalningar från kunder, vilket i båda fallen främst gällde Power 

Systems. Rörelsekapital i procent av intäkter8 uppgick till 17,5 procent, en ökning med 1,8 

procentenheter jämfört med slutet av samma kvartal i fjol. 

I juni förnyade kreditvärderingsinstitutet Moody’s sitt kreditbetyg A2 för ABB:s långsiktiga skulder, med 

stabila utsikter. 

Förvärv 

I april presenterade ABB det planerade förvärvet av den amerikanska tillverkaren av växelriktare för 

solcellssystem, Power-One, för runt 1 miljard dollar. Målet med förvärvet är att positionera ABB som 

en ledande global leverantör på vad som förväntas bli en stor tillväxtmarknad för förnybar energi. Alla 

aktieägare och myndigheter har lämnat sitt godkännande och affären förväntas slutföras inom kort.  

 

Teknik och innovation 

ABB fortsatte att driva teknikutvecklingen framåt och lanserade nya produkter som hjälper kunder att 

förbättra produktiviteten och energieffektiviteten. Exempelvis levererade ABB en ny generation 

multiplexer – vilka möjliggör överföring av större datavolymer i befintliga kommunikationssystem – till 

ett schweiziskt energiföretag. Mulitplexer spelar en central roll i utvecklingen av smartare och säkrare 

elnät.  

Andra innovationer inkluderar en ny programvara som hjälper energibolag och industrier att 

säkerställa tillförlitligheten i kritisk infrastruktur. Lösningen kombinerar ABB:s expertis inom teknik, 

såsom transformatorer och brytare, med IT-system för att automatisera processer, hantera kritiska 

tillgångar effektivt och prioritera underhåll och reparationer. Den nya programvaran används av 

American Electric Power (AEP), ett av de ledande kraftbolagen i USA, i alla deras 

transmissionsstationer över hela landet.   

ABB presenterade nyligen ett projekt omfattande leverans av laddare till mer än 200 

snabbladdningsstationer för elbilar i Nederländerna. Därmed kommer snabbladdare, där elbilar kan 

laddas på 15-30 minuter, att finnas inom 50 kilometers avstånd för alla landets 16,7 miljoner invånare. 

ABB har också utvecklat en ny teknik för snabbladdning som ska användas för första gången på en 

stor buss i linjetrafik i Genève, Schweiz. Elbussens batteri fylls på under 15 sekunder vid ett urval av 

busshållplatserna.   

                                                 
10 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from continuing operations before taxes in Note 14 to the Interim Consolidated Financial 
Information (unaudited) 
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ABB:s avancerade teknik för högeffektiva motorer bidrog till att stärka företagets marknadsledande 

ställning inom lågspänningsmotorer. Enligt en nyligen publicerad rapport från analysföretaget IHS 

ökade ABB under 2012 sin andel på denna marknad värd runt 15 miljarder dollar till 14 procent. 

Förändringar i ledningen  

Under andra kvartalet meddelade ABB Joe Hogans avgång som koncernchef (CEO) och utnämnandet 

av hans efterträdare Ulrich Spiesshofer. 

Spiesshofer som för närvarande är medlem av koncernledningen och chef för divisionen Discrete 

Automation and Motion kommer att efterträda Hogan 15 september 2013. 

ABB meddelade också att Chief Technology Officer Prith Banerjee lämnar företaget, hans efterträdare 

kommer att meddelas inom kort. 

Utsikter 

Våra drivkrafter för långsiktig tillväxt – såsom behov för ökad industriell produktivitet, tillförlitligare och 

effektivare kraftleveranser och tillväxt inom förnybara energislag – kvarstår. Utvecklingen på kortare 

sikt såsom tillväxten inom industriell produktion och regeringspolitiska åtgärder, väntas fortsatt utgöra 

nyckelfaktorer för efterfrågan under resten av 2013. Vi ser inga tydliga tecken på förändringar i 

utvecklingen av efterfrågan under första halvåret när vi nu går in andra halvåret 2013. 

I en konjunktur där den kortsiktiga osäkerheten sannolikt består, kommer vi att fortsätta fokusera på 

att genomföra vår stora orderstock och dra fördel av vår breda produktportfölj och geografiska 

täckning för att utnyttja möjligheter till lönsam tillväxt i enlighet med våra mål för 2011-2015. 

Detta kommer att stödjas av våra pågående satsningar för att öka marginalerna samt förbättra urval 

och genomförande av projekt. Ökande serviceintäkter, säkrade synergier från nyförvärv, allt nöjdare 

kunder och framgångsrik kommersialisering av ny innovativ teknik som vi utvecklar kommer fortsatt att 

vara viktiga bidragande faktorer för att nå våra mål för tillväxt och lönsamhet. 

Vi ska fortsätta att genomföra kostnadsbesparingar och produktivitetsförbättringar motsvarande 3-5 

procent av rörelsekostnaderna varje år. Det ska uppnås genom bättre styrning av leveranskedjan, 

högre kvalitet och ökad avkastning på investeringarna i försäljning samt forskning och utveckling. Vi är 

fast beslutade att fortsätta generera högre avkastning till våra aktieägare och på våra investeringar 

genom både organisk tillväxt och förvärv.
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Ytterligare information  

Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för andra kvartalet 2013 finns tillgängligt från den 25 juli 2013 
på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorcenter, 
där även en presentation för investerare kommer att publiceras.  

En video med ABB:s koncernchef Joe Hogan som kommenterar resultatet för andra kvartalet 2013 kommer att 
publiceras idag kl. 06.30 på www.youtube.com/abb.  

ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl. 10.30. För att delta ring 08-5051 0031. Telefonlinjerna hålls 
öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig i 24 timmar med start en 
timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 15047#. Den inspelade konferensen finns 
också tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com/news.  

ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl. 15.00. För att delta ring 08-5051 0031. 
Deltagare ombeds ringa 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som 
podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats, se länk på 
www.abb.com/investorcenter.  

Datum att notera 2013  

Resultat för tredje kvartalet 2013 24 oktober 2013 

Resultat för fjärde kvartalet 2013  13 februari 2014 

Resultat för första kvartalet 2014 29 april 2014 

Årsstämma för aktieägare, Zürich   30 april 2014 

Resultat för andra kvartalet 2014 24 juli 2014 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och 
minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och 
har ungefär 145 000 medarbetare.  
 
25 juli 2013 
Joe Hogan, koncernchef 

Viktigt att notera om framåtsyftande information 
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden, såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter 
för vår verksamhet. 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” 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 fastställa 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. This press release also contains non-GAAP measures of 
performance. Definitions of these measures and reconciliations between these measures and their GAAP counterparts can be 
found in “Supplemental financial information” in the English version of this press release. 
 
Att notera: Detta är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 juli 2013, vilket kan läsas 
i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 
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