Pressmeddelande
ABB första kvartalet: Ökade intäkter och
förbättrad lönsamhet
§
§
§

Förbättrad portfölj och geografisk balans genererar stabilt resultat på blandad marknad
Stabila till högre intäkter i alla divisioner1; Thomas & Betts enligt plan
Operativt EBITDA2 och EBITDA-marginal högre, fortsatt väl genomförda besparingar

2013-04-24 – ABB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2013, med betoning på ökade intäkter
och förbättrad operativ lönsamhet 2 trots en svag konjunktur.
”Givet den fortsatta osäkerheten i världsekonomin är detta en tillfredsställande start på 2013”, säger
Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi fortsatte att prestera väl och balanserade framgångsrikt en stram
kostnadsdisciplin med målmedvetna tillväxtsatsningar i verksamheter och regioner där vi har
konkurrensfördelar, speciellt på områden som industriell effektivitet, tillförlitlig el och förnybar energi.”
”Vår balanserade produktportfölj och globala verksamhet bidrog till det fortsatt uthålliga resultatet som
tillåter oss att satsa på och ta tillvara tillväxtmöjligheter på en blandad marknad. Exempelvis tog vi ett
antal viktiga order i våra verksamheter inom marin sektor, gruvindustri och robotar, och vi ökade vår
orderingång på tillväxtmarknader med 10 procent. Vi lyfte våra totala intäkter både organiskt och
inräknat förvärv.”
”Vi fortsatte att genomföra framgångsrika besparingar med hög disciplin vad gäller administrativa
kostnader”, säger Hogan. ”Fortsatta förbättringar inom inköp och produktivitet sparade runt 260
miljoner dollar.”
”Arbetet med att integrera Thomas & Betts och realisera synergier går enligt plan. Vi är mycket nöjda
med det här förvärvet och den förbättrade balans som det ger oss på den nordamerikanska
marknaden.”
”Power Products levererade ännu ett bra resultat, med en operativ EBITDA-marginal på 14,9 procent,
återigen inom vår målsättning på 14,5-15,0 procent för helåret, tack vare väl genomförda
kostnadsbesparingar och selektiva tillväxtsatsningar på mer lönsamma slutmarknader.”
”Vi uppnådde dessa resultat trots fortsatt motvind för efterfrågan”, säger Hogan. ”Tillväxten i USA
bromsade in under kvartalet och de industriella investeringarna i stora delar av Europa var fortsatt
blandade. Kassaflödet var lägre än vi hade önskat, men detta var i huvudsak väntat och berodde
främst på tidpunkter för projektgenomföranden, vilket gör att vi räknar med en återhämtning under de
kommande kvartalen.”
”För resten av året kommer vi att fortsätta fokusera på balansen mellan kostnader och tillväxt.
Makroekonomiska indikatorer är fortfarande osäkra, vilket gör det svårt att förutspå hur våra
verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln kommer att utvecklas. Vår starka orderstock kommer
dock att hjälpa oss att mildra en del av denna osäkerhet och vi är förvissade om att den förbättrade
balans vi har uppnått tvärs över våra verksamheter och regioner ska fortsätta att erbjuda möjligheter
till lönsam tillväxt.”
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Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i det
engelska pressmeddelandet.
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Se Reconciliation of operational EBITDA to EBIT i not 13 i the Interim Consolidated Financial Information (unaudited).
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Nyckeltal första kvartalet 2013
Q1 2013

Q1 2012

Miljoner dollar där annat ej anges

Orderingång
Orderstock (31 mars)
Intäkter
EBIT
i % av intäkter
Operativt EBITDA
i % av operativa intäkter
Nettovinst hänförlig till ABB
Resultat per aktie, grundläggande (dollar)
Kassaflöde från rörelsen

10 492
29 614
9 715
1 052
10,8%
1 458
15,0%
664
0,29
-223

10 368
29 910
8 907
1 048
11,8%
1 228
13,9%
685
0,30
-22

Förändring
USD

Lokalt

Organiskt

1%
-1%
9%
0%

2%
2%
10%

-4%

3

3%

19%
-3%
n.a.

Resultat för första kvartalet 2013 – sammanfattning
Tillväxtöversikt
Marknaderna var fortsatt blandade med efterfrågan på viktiga slutmarknader såsom olja och gas,
gruvindustri, marin industri och energiföretag i varierande grad beroende på region, produkt och kund.
Utifrån detta konjunkturläge kunde ABB tack vare sin spännvidd vad gäller geografisk täckning, teknik
och marknadskanaler till viss del motverka turbulensen på marknaden och ta tillvara möjligheter till
lönsam tillväxt.
Exempelvis fortsatte industriella kunder att investera i högeffektiv produktionsteknik för att få ut mer av
sina befintliga produktionsresurser, såsom ordern värd 260 miljoner dollar på integrerade
servicetjänster under 9 år till olje- och gasanläggningar utanför Norges kust. Kunder på viktiga
slutmarknader fortsatte också att göra riktade nyinvesteringar, inklusive en order på världens största
gruvspel från en kund i Kanada.
Energiföretag fortsatte att göra selektiva investeringar i kraftöverföringsteknik för att bygga ut och
uppgradera sina kraftnät. ABB tog bland annat hem en order värd 110 miljoner dollar för att koppla
ihop elnäten i Litauen och Polen samt en order värd 150 miljoner dollar på utrustning för
ultrahögspänd likström till världens mest kraftfulla överföringslänk i Kina.
Sammanlagt minskade ABB:s orderingång i kvartalet med 4 procent på organisk basis (2 procent upp
inklusive Thomas & Betts) jämfört med första kvartalet 2012. Ingången av basorder (mindre än 15
miljoner dollar) var 5 procent lägre organiskt (2 procent högre inklusive Thomas & Betts), vilket främst
speglade en svagare efterfrågan på produkter som ligger tidigt i konjunkturcykeln.
Serviceorderingången sjönk med 3 procent i kvartalet – delvis till följd av fortsatt avveckling av de
fullservicekontrakt som har ett lägre innehåll av värdehöjande ABB-produkter – och stod för 19 procent
av den totala orderingången. Orderingången på tillväxtmarknader ökade med 10 procent och stod för
48 procent av total orderingång. Stora order (mer än 15 miljoner dollar) ökade något i kvartalet och
stod för 14 procent av total orderingång, oförändrat från samma period för ett år sedan.
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Organiska förändringar är i lokala valutor och exkluderar Thomas & Betts som förvärvades i maj 2012.
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Intäkterna steg under första kvartalet, både organiskt (upp 3 procent) och inräknat förvärv (upp 10
procent), där genomförande av projekt ur den starka orderstocken hjälpte till att kompensera för en
svag order- och intäktsutveckling i verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln. Thomas & Betts
bidrog till order och intäkter med runt 590 miljoner dollar. Serviceintäkterna ökade med 3 procent i
kvartalet.

Orderingång och intäkter per region första kvartalet 2013
Miljoner dollar om annat
ej anges

Orderingång

Intäkter

Förändring

Förändring

Q1 2013

Q1 2012

USD

Lokalt

Q1 2013

Q1 2012

USD

Lokalt

Europa
Nord- och Sydamerika
Organiskt

3 884
2 798
2 331

3 894
2 695

0%
4%
-14%

-1%
5%
-12%

3 377
2 824
2 357

3 386
2 326

0%
21%
1%

-1%
23%
3%

Asien

2 815

2 766

2%

2%

2 544

2 323

10%

10%

995

1 013

-2%

3%

970

872

11%

14%

10 492

10 368

1%

2%

9 715

8 907

9%

10%

Mellanöstern & Afrika
Koncernen totalt

Orderingången i Europa var totalt sett oförändrad, då en stark ökning i Östeuropa – speciellt i
Ryssland – motvägdes av lägre orderingång i både Nord- och Sydeuropa, inklusive Tyskland och
Italien. Organiskt sjönk orderingången i Nord- och Sydamerika, främst till följd av färre stora order
inom kraft, olja och gas. I Asien ökade orderingången, stödd av en uppgång på 20 procent i Kina,
medan orderingången i Mellanöstern och Afrika var oförändrad, med en starkt ökad efterfrågan på
lösningar inom förnybar energi i Sydafrika men kraftigt försämrad ingång av stora projekt i
Mellanöstern.
Orderingång och intäkter per division första kvartalet 2013
Miljoner dollar
om annat ej
anges

Discrete
Automation
& Motion
Low
Voltage
Products
Organiskt

Orderingång

Intäkter

Förändring

Förändring

Q1 2013

Q1 2012

USD

Lokalt

Q1 2013

Q1 2012

USD

Lokalt

2 485

2 678

-7%

-7%

2 327

2 242

4%

4%

1 337

45%

47%

1 777

51%

1%

1 185

1 192

49%

0%

-1%

0%

1 934
1 342

Process
Automation

2 500

2 540

-2%

-1%

1 978

1 970

0%

1%

Power
Products

2 859

3 117

-8%

-8%

2 489

2 513

-1%

0%

Power
Systems

1 637

1 958

-16%

-15%

2 051

1 807

14%

15%

-923

-1 262

-907

-817

10 492

10 368

9 715

8 907

9%

10%

Koncernge
mensamt
och övrigt
(elimineringar
mellan
divisioner)

ABB Group
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Discrete Automation and Motion: En ökning av stora order inom robotar och strömriktarutrustning till
järnvägsindustrin uppvägde inte en minskad orderingång inom motorer och drivsystem till följd av
allmänt svagare efterfrågan på produkter tidigt i cykeln. Intäkterna ökade till följd av genomförda
projekt ur den starka orderstocken, speciellt inom robotar. Serviceintäkterna steg med 5 procent.
Low Voltage Products: Orderingång och intäkter var oförändrade på organisk basis eftersom
efterfrågan på produkter som ligger tidigt i konjunkturcykeln fortsatt var nära de låga nivåerna för ett år
sedan i de flesta regioner. Orderingången och intäkterna för serviceverksamheten ökade tvåsiffrigt.
Process Automation: Ordertillväxten för verksamheterna inom gruvindustri och marin sektor
motvägdes av nedgångar inom metall samt massa och papper. Orderingången inom olje- och
gasverksamheten var oförändrad, med en uppgång för basorder men en nedgång för stora order.
Serviceorderingången minskade, främst till följd av jämförelsen med samma kvartal förra året då ett
antal uppgraderingsprojekt bokades, vilket inte upprepades i år. Högre intäkter för den marina
verksamheten kompenserade lägre intäkter för andra verksamheter. Totala serviceintäkter ökade med
4 procent.
Power Products: Förändringen i orderingång speglade ett fortsatt selektivt projekturval på en
utmanande marknad samt jämförelsen med ett starkt första kvartal 2012. Intäkterna var oförändrade
jämfört med för ett år sedan och inkluderade en högre andel distributions- och industrirelaterad
försäljning.
Power Systems: Orderminskningen speglar delvis tidpunkten för ingången av stora projekt samt ett
mer selektivt urval av projektanbud för att minska risker och säkra ett innehåll av värdehöjande ABBprodukter i projekten. Intäkterna var högre tvärs över alla verksamheter i kvartalet och
serviceintäkterna steg också.

Resultatöversikt
Resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till runt 1,1 miljarder dollar, oförändrat jämfört med
samma kvartal 2012. Inkluderat i EBIT är nettoeffekten av valutakurs- och råvaruprisförändringar4,
vilket minskade EBIT för första kvartalet 2013 med 62 miljoner dollar och ökade EBIT för första
kvartalet i fjol med 71 miljoner dollar. I EBIT ingår också förvärvsrelaterade avskrivningar på 93
miljoner dollar jämfört med 66 miljoner dollar för ett år sedan.
Operativt EBITDA i första kvartalet 2013 uppgick till 1,5 miljarder dollar, en ökning med 19 procent
jämfört med det relativt svaga första kvartalet 2012. Thomas & Betts bidrog till operativt EBITDA med
runt 100 miljoner dollar.
Koncernens operativa EBITDA-marginal ökade med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal
2012, till följd av att effektivare inköp och operativa verksamhetsförbättringar gav kostnadsbesparingar
på runt 260 miljoner dollar som kompenserade för lägre marginaler i genomförda projekt ur
orderstocken på kraftsidan. Marginalerna stärktes av bättre kapacitetsutnyttjande samt högre disciplin
vad gäller försäljnings- och administrationskostnader för att bättre spegla det aktuella marknadsläget.

4

Se Reconciliation of operational EBITDA to EBIT i not 13 i the Interim Consolidated Financial Information (unaudited).
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Resultat och kassaflöde per division första kvartalet 2013
Operativt EBITDA
Miljoner dollar om
annat ej anges

Discrete
Automation
and Motion
Low Voltage
Products
Organiskt

Process
Automation
Power
Products
Power
Systems
Koncerngem
ensamt och
övrigt
ABB Group

Förändring i
USD

Q1 2013

Q1 2012

416

417

0%

197

62%

Op. EBITDAmarginal5

Kassaflöde från
rörelsen

Förändring i
USD

Q1 2013

Q1 2012

Q1 2013

Q1 2012

17,8%

18,6%

179

103

16,6%

3

45

-93%

74%

320

18,0%

222

18,7%

259

243

7%

13,1%

12,4%

14

-18

n.a.

372

363

2%

14,9%

14,5%

34

123

-72%

169

117

44%

8,3%

6,6%

-188

-48

-292%

-78

-109

-265

-227

-17%

1 458

1 228

-223

-22

n.a.

19%

15,0%

13,9%

Discrete Automation and Motion: Stabilt resultat med lägre marginaler är främst en följd av en
förändring i produktmixen jämfört med samma kvartal i fjol, bland annat till följd av högre
systemintäkter med lägre marginaler än genomsnittet för divisionen. Marginalförändringen speglar
också högre investeringar i försäljning samt forskning och utveckling jämfört med samma kvartal 2012.
Högre kassaflöde från rörelsen speglar främst förbättrad lagerstyrning.
Low Voltage Products: Ökat operativt EBITDA var främst ett resultat av runt 100 miljoner dollar i
bidrag från Thomas & Betts. Den operativa EBITDA-marginalen ökade till följd av
kostnadsminskningar och bättre kapacitetsutnyttjande på flera marknader.
Process Automation: Högre operativt EBITDA och marginaler speglar i första hand bättre
projektgenomföranden och lägre försäljnings- och administrationskostnader i procent av intäkterna
jämfört med samma kvartal 2012. Lönsamheten stöddes också av starka marginaler i
serviceverksamheten.
Power Products: Ökningen i operativ EBITDA-marginal var främst ett resultat av en gynnsam
verksamhetsmix samtidigt som kostnadsbesparingar kompenserade för prispressen i genomförda
projekt ur orderstocken.
Power Systems: Högre operativa EBIDTA-marginaler speglar i huvudsak bättre genomförda projekt
och en gynnsammare mix av levererade projekt ur orderstocken jämfört med samma kvartal för ett år
sedan. Åtgärderna som presenterades i fjärde kvartalet 2012 för att stärka lönsamheten och skapa
stabilare resultatutveckling fortlöpte under första kvartalet men hade ingen påtaglig effekt på resultatet.

5

Se Reconciliation of operational EBITDA-margin % i not 13 i the Interim Consolidated Financial Information (unaudited).

ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2013

Sidan 5 av 8

Pressmeddelande
Nettovinst
Nettovinsten för kvartalet minskade med 3 procent till 664 miljoner dollar och inkluderar nettoeffekten
av förändringar i valutakurser och derivat samt avskrivningar relaterade till förvärv såsom beskrivits
tidigare. Finansnettot6 uppgick till minus 79 miljoner dollar jämfört med minus 38 miljoner dollar för
samma kvartal 2012, vilket speglar ökningen av total skuld jämfört med ett år tidigare. Grundläggande
resultat per aktie i första kvartalet uppgick till 0,29 dollar jämfört med 0,30 dollar för ett år sedan.

Balansräkning och kassaflöde
Total skuld uppgick till 9,1 miljarder dollar jämfört med 6,2 miljarder dollar vid slutet av första kvartalet
2012 och 10,1 miljarder dollar vid slutet av 2012. Ökningen från förra året var främst en följd av att
ABB utfärdade runt 3 miljarder dollar i obligationer i USA och Australien för att säkra långsiktig
finansiering till attraktiva räntor.
Nettoskulden6 var 2,1 miljarder dollar vid slutet av mars 2013 jämfört med netto likvida medel 6 på 1,4
miljarder dollar vid samma tidpunkt 2012. Nettoskuld/EBITDA6 vid slutet av mars 2013 var 0,4, vilket är
väl inom den ram som företaget bedömer krävs för att behålla kreditbetyget A.
ABB redovisade ett kassautflöde från rörelsen på 223 miljoner dollar. Det är en försämring från första
kvartalet 2012, vilket speglar en kombination av större behov av rörelsekapital för genomförande av
stora projekt och tidpunkter för förskottsbetalningar från kunder, vilket i båda fallen främst gällde
kraftverksamheterna. Rörelsekapital i förhållande till intäkter6 uppgick till 16,4 procent, en ökning med
0,8 procentenheter jämfört med slutet av första kvartalet i fjol.

Teknik och innovation
ABB presenterade ett antal nya produkter i kvartalet, speciellt inom kraftelektronik. Exempel är den
nya högeffektiva växelriktaren för solceller, med en effekt av 1 000 kilowatt och som minskar
systemkostnaderna för kraftgenerering i solcellsanläggningar, och den överlägset mest kompakta
modulbaserade lösningen för avbrottsfri kraft på marknaden. Ett nytt likströmssystem för fartyg
lanserades också, som tillåter fartygsoperatörer att optimera generatordriften, sänka
bränsleförbrukningen, spara utrymme och öka systemflexibiliteten ombord. I april tillkännagav ABB
utvecklingen av en innovativ brytare för överföring av högspänd likström med en inbyggd fiberoptisk
strömsensor som förenklar konstruktionen av transformatorstationer, sparar betydande utrymme och
är förberedd för att användas i smarta elnät. ABB lanserade också den första lågspänningsbrytaren
med inbyggda energistyrfunktioner som erbjuder potentiella energibesparingar motsvarande den årliga
elkonsumtionen i 1,4 miljoner EU-hushåll.

Förvärv
ABB och det amerikanska företaget Power-One meddelade tidigare i veckan att de två styrelserna har
enats om en affär i vilken ABB förvärvar Power-One för runt 1 miljard dollar. Transaktionen skulle
positionera ABB som en ledande global leverantör av växelriktare för solceller – den ”intelligenta”
delen i solcellssystem – på en marknad som väntas växa med mer än 10 procent per år på medellång
sikt. Affären väntas slutföras under andra halvåret 2013, förutsatt godkännande från aktieägare och
myndigheter.
6

Se Reconciliation of non-GAAP measures I Appendix 1 i det engelska pressmeddelandet.

ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2013

Sidan 6 av 8

Pressmeddelande
Utsikter
Våra drivkrafter för långsiktig tillväxt består – som behoven av ökad industriell produktivitet,
tillförlitligare och effektivare kraftleveranser och tillväxt inom förnybara energislag. Utvecklingen på
kortare sikt vad gäller tillväxten inom industriell produktion och regeringspolitiska åtgärder väntas vara
faktorer som i huvudsak bestämmer efterfrågan under resten av 2013. Vi ser inga synliga tecken på
förändringar i detta avseende när vi nu går in i andra kvartalet 2013.
I en konjunktur där den kortsiktiga osäkerheten sannolikt består kommer ABB att fortsätta fokusera på
att genomföra projekt ur 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 20112015.
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 att
fortsätta vara viktiga bidragande faktorer för att uppnå 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 aktieägarna och på våra investeringar
genom både organisk tillväxt och förvärv.
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Ytterligare information
Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2013 finns tillgängligt från den 24 april 2013
på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats
www.abb.com/investorrelations, där även en presentation för investerare kommer att publiceras.
En video med ABB:s koncernchef Joe Hogan som kommenterar resultatet för första kvartalet 2013 kommer att
publiceras idag kl 06:30 på www.youtube.com/abb.
ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl 10:00. 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: 13241#. 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/investorrelations.

Datum att notera 2013
Årsstämma för aktieägare, Zürich

25 april 2013

Informationsmöte för svenska aktieägare, Västerås

26 april 2013

Resultat för andra kvartalet 2013

25 juli 2013

Resultat för tredje kvartalet 2013

24 oktober 2013

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.
24 april 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 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 en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 april 2013, vilket kan
läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
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