PROTOKOLL
fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (pubi)
org. nr 556015-0756,
den 28 april 2016 i Stockholm

§1
Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.
Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.
Det antecknades att styrelsens sekreterare Marie-Louise Heiman uppdragits
att föra protokollet vid stämman.
Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna,
inte skulle tillåtas.
§2
Godkändes framlagd förteckning såsom röstlängd, Bilaga 1.
§3
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs John Hernander och Carl
Saxon.
§4
Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar den 24 mars 2016, att kallelsen sedan den 22 mars 2016 hållits tillgänglig
på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska
Dagbladet den 24 mars 2016.
förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad. Kallelsen bilades
protokollet, Bilaga 2.
§5
Godkändes dagordningen enligt Bilaga 3.
§6
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncemredovisningen och
koncemrevisionsberättelsen för 2015. Vidare framlades revisorns yttrande över
huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som tidigare
fastställts har följts under året, Bilaga 4, samt styrelsens förslag till vinstutdelning
och motiverade yttrande häröver, Bilagorna 5 och 6.

Verkställande direktören och finansdirektören lämnade redogörelser över bolagets
verksamhet och resultat under 2015.
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet och kompensationskommitténs
arbete och funktion. Därefler redogjorde ordföranden i revisionskommittén, Meg

Tivéus, för revisionskommitténs arbete och funktion samt för revisionskostnader i
form av arvode och kostnadsersättning till Swedish Match revisorer under 2015.
Huvudansvarige revisorn Cronie Wallquist från KPMG AB, redogjorde för
revisionsarbetet.
Bereddes aktieägarna tillifihle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande
direktören, styrelsens ordförande och finansdirektören.
§7
Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
samt koncemresultat- och koncernbalansräkningarna, Bilaga 7.
§8
framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 5.
Fråga från aktieägare besvarades av styrelsens ordförande.
Beslutades
de till bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras
resterande vinstmedel
på så sätt att till aktieägarna utdelas 20:00 SEK per aktie,
balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning
ska vara den 2 maj 2016.
§9
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
förtiden 1januari—31 december2015.
Det antecknades att beslutet var enhälligt.
Det antecknades vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte
deltog i detta beslut.
§lOa)
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 8.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, g bolagets aktiekapital ska
minskas med 15 362 568 SEK genom indragning av 7 750 000 aktier, samt att
minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av
bolagsstämman.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet
därmed fattats med erforderlig majoritet.
§lOb)
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, att bolagets aktiekapital
ska ökas med 15 362 568 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktie
kapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande
av nya aktier.
/

§11
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 9.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om
att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så
många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget, samt att förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d.v.s. intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett
återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning tEG) nr 2273/2003 om
syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att reducera bolagets kapital.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed
fattats med erforderlig majoritet.

§ 12

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 10.
Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 10, fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 13
Valberedningens ordförande Johan Strandberg redogjorde för hur valberedningens
arbete har bedrivits samt svarade på fråga från aktieägare.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill
nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
14
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 11.

§

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden
intill nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:
till styrelsens ordförande ska arvode utgå med 1 750 000 SEK, till styrelsens vice
ordförande ska arvode utgå med 830 000 SEK och till vardera övriga
styrelseledamöter ska arvode utgå med 700 000 SEK; och till ordförandena i
kompensationskommittén och revisionskommittén ska ersättning utgå med 250 000
SEK vardera och med 125 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.
Beslutades i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 12.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa års
stämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charles A. Blixt, Andrew Cripps,
Jacqueline Hogerbrugge Conny Karlsson, Wenche Rolfsen, Meg Tivéus och Joakim

Westh, att till styrelsens ordförande välja Conny Karlsson, samt att till styrelsens vice
ordförande omvälja Andrew Cripps.
Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett
Kenneth Ek, PTK, Patrik Engelbrektsson, LO och Eva Larsson, LO, till ordinarie
styrelseledamöter samt Joakim Andersson, LO, Eva Norlén Moritz, PTK, och Gert
Inge Rang, PTK, till styrelsesuppleanter.
§16
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer
ska uppgå till en och ingen suppleant.

§ 17
framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor,
liksom tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.
§18
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor från slutet av
årsstämman 2016 och intill slutet av årsstämman 2017 omvälja revisionsbolaget
KPMG AB.
Det antecknades att KMPG AB underrättat bolaget om att Cronie Wallquist
kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 19
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 14.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra 7
följande:

§ Bolagsordningen enligt

“7 § På bolagsstämma utses en eller två auktoriserade revisorer med högst samma
antal revisorssuppleanter eller ett eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska
gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde
räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.
Styrelsen har rätt att utse en eller flera sär-skilda revisorer eller ett revisionsbolag att
granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med
aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med
kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning
än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av
aktie-bolag”

bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar av
samt
redaktionell natur i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Det antechades att beslutet biträddes av aktieägare med minst 2/3 av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed
fattats med erforderlig majoritet.

§ 20
Framställdes förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson enligt Bilaga 15.
Styrelsens ordförande redovisade styrelsens inställning till förslagen.
Beslutades att avslå samtliga förslag.
Antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot besluten.

Just ras

Vid protokollet

Bj orn Knstiansson
Ordförande

Mane-Lomse Heiman

John Hernander

Carl Saxon
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Kallelse till årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB (pubi), org.nr 556015-0756, kallas till årsstämma torsdagen
den 28april2016, kl. 15.30 på biograf Skandia, Drottninggatan $2 Stockholm.
Ärenden
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för år 2015, revisorns yttrande över huruvida riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning
och motiverade yttrande häröver. 1 anslutning därtill anföranden av verkställande direktören
och finansdirektören samt redogörelse för styrelsearbetet och kompensations- och
revisionskommittéernas arbete och funktion.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncemresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
samt avstämningsdag för utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om:
a) att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier; samt
b) fondemission.
11. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
14. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
15. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande.
16. Beslut om antalet revisorer.
17. Beslut om arvode till revisor.
18. Val av revisor.
19. Beslut om ändring av bolagsordningen.
20. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta om:
a) att anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget;
b) att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp beträffande nollvisionen;
c) årlig rapportering av nollvisionen;
d) att anta en jämställdhetsvision inom bolaget;
e) att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp beträffande
j ämställdhetsvisionen;
f) årlig rapportering av jämställdhetsvisionen;
g) att uppdra åt styrelsen att få till stånd en aktieägarförening i bolaget;
h) att styrelseledamot inte tillåts fakturera styrelsearvode via juridisk person;
i) att valberedningen särskilt ska beakta etik, kön etnicitet;
j) att uppdra åt styrelsen att förändra de legala möjligheterna att fakturera styrelsearvode
via juridisk person;
k) att uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och
medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning;
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att uppdra till styrelsen att försöka avskaffa den legala möjligheten till s.k.
rösträttsgradering i svenska aktiebolag;
m) att besluta om ändring av bolagsordningen; och
n) att uppdra till styrelsen att försöka få till stånd en nationell s.k. politikerkarantän.
1)

Valberedningens förslag

Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Björn Kristiansson.
Punkt 13: Styrelsen föreslås bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter och inga
suppleanter.
Punkt 14: Arvode till styrelseledamöterna föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, utgå
enligt följande. Ordföranden ska erhålla ett arvode om 1 750 000 SEK, vice ordföranden ska
erhålla ett arvode om $30 000 SEK och övriga ledamöter ett arvode om 700 000 SEK
vardera. Ersättning för kommittéarbete ska utgå med 250 000 SEK vardera till ordförandena i
kompensationskommittén och revisionskommittén och med 125 000 $EK vardera till övriga
ledamöter i dessa kommittéer. Arvodena är oförändrade jämfört med de arvoden som
beslutades av årsstämman 2015.
Punkt 15: Till styrelseledamöter föreslås: omval av Charles A. Blixt, Andrew Cripps,
Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Wenche Rolfsen, Meg Tivéus och Joakim Westh.
Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice
ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.
Punkt 16: Antalet revisorer föreslås uppgå till en och ingen suppleant.
Punkt 17: Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 18: Till revisor från slutet av årsstämman 2016 och intill slutet av årsstämman 2017
föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB.

Styrelsens förslag
Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna som ordinarie utdelning utdela 8 SEK per aktie
och som extra utdelning utdela 12 SEK per aktie, sammanlagt 20 SEK per aktie samt att
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
kontant utdelning föreslås den 2 maj 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB
beräknas ske den 6 maj 2016.
Punkt 10 a): Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 15 362 568 SEK
genom indragning av 7 750 000 aktier i bolaget. De aktier som föreslås dras in har återköpts
av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma.
Punkt 10 b): Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet
med styrelsens förslag under punkten 10 a), att bolagets aktiekapital ökas med
15 362 568 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission).
Aktiekapitalökningen ska ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att
om bolaget överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas
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enligt styrelsens förslag under punkten 10 a), kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske
utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, rättens tillstånd.
Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 a) är att bolagets aktiekapital minskar med
15 362 568 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 b) är att aktiekapitalet ökas
med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som
det uppgick till innan minskningen.
Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 10 a) är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Punkt 11: Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv
ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpsrätten är i
första hand att möjliggöra för bolaget att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid
till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 11 är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande. Löner och övriga
anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla
rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen kan inkludera såväl ett ettårigt program med
utbetalning påföljande år beroende på utfallet av programmet som ett långsiktigt program
med en prestationsperiod som inte ska understiga tre år. De rörliga ersättningarna ska ha ett
förutbestämt tak i förhållande till den fasta årslönen och vara baserade huvudsakligen på
klara, specifika, förutbestämda och mätbara finansiella eller operationella mål. Den rörliga
ersättningen kan villkoras av krav på återinvestering i bolagets aktier samt av en skyldighet
att behålla dessa aktier. De riktlinjer som föreslås är oförändrade jämfört med de riktlinjer
som antogs av årsstämman 2015. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt riktlinjemas tillämpning för
år 2016 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com.
Punkt 19: Styrelsen föreslår att 7

§ bolagsordningen ändras enligt följande:

På bolagsstämma utses en eller två auktoriserade revisorer med högst samma antal
revisorssuppleanter eller ett eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till
slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret
efter det år då revisorn utsågs.
Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett revisionsbolag att granska
sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagsiagen i
samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller
bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra
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villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet
eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.
Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan
skall vara villkorat av att bolagsordningen är förenlig med aktiebolagsiagen. Det noteras att
frågan om revisors mandatperiod är föremål för lagstifiningsarbete och rör även
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende
lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens
beslut 2005/909/EG.
Verkställande direktören bemyndigas göra de justeringar som krävs för att lydelsen ska kunna
registreras vid Bolagsverket.
Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Punkt 20: Förslag från aktieägare Thorwald Arvidsson att årsstämmans ska besluta att

a) Anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget,
b) Uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna
nollvision,
c) Resultatet årligen ska rapporteras skriftligt till årsstämman, förslagsvis genom att
rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
d) Anta en vision om absolut jämställdhet mellan män och kvinnor, på samtliga nivåer
inom bolaget,
e) Uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt
förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl
jämstälidhets- som etnicitetsområdet,
f) Årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas
in i den tryckta årsredovisningen,
g) Uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att fa till stånd en
aktieägarförening i bolaget,
h) Ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person,
svensk eller utländsk,
i) Valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor
sammanhängande med etik, kön etnicitet,
j) 1 anslutning till h) ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande
myndighet söka få till stånd en förändring av det legala regelverket,
k) Uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och
medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning att föreläggas årsstämman
2017 eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma för beslut,
1) Uppdra till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på
önskvärdheten av att genom en ändring av det rättsliga regelverket avskaffa
möjligheten till s.k. rösträttsgradering i svenska aktiebolag,
m) Ändring av bolagsordningen (6 §) genom tillägg av ett andra och ett tredje stycke med
följande lydelse: “Förutvarande stadsråd må ej utses till ledamot av styrelsen förrän
två år förflutit från vederbörande lämnat uppdraget. Annan med offentliga medel
arvoderad politiker må ej utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det
vederbörande lämnat uppdraget, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat.”
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n) Uppdra till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen peka på önskvärdheten av
att få till stånd en nationell s.k. politikerkarantän.
Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt punkt 6 samt fullständiga förslag
tillbeslut samtmotiveradeyttrandenunderpunkterna 8, 10 a), bb), 11, 12,15, 19 och20
hålls tillgängliga på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast
från och med den 7 april 2016. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer finns tillgängliga på bolagets
webbplats www.swedishmatch.com och läggas fram vid årsstämman.
Antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB (publ) per den dag då kallelsen
utfärdas uppgår till 196 500 000 varav för närvarande $ 295 632 aktier utgör bolagets
återköpta egna aktier som inte kan företrädas på stämman.
Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2016, dels har anmält sin avsikt att delta i
årsstämman till Swedish Match senast den 22 april 2016, då anmälan ska vara Swedish
Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman ska även detta
anmälas inom den utsatta tiden.
Anmälan
Anmälan kan ske skrifthigen till adress Swedish Match AB (publ), “Årsstämman”, Box 7842,
103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 42 (kl. 09.00—1 6.00), eller via internet på
www.swedishmatch.comlstamman. Vid anmälan uppges namnlfirma, personnummer/
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), samt namn på eventuella biträden.
Swedish Match bekräftar mottagandet av anmälan genom att i nära anslutning till årsstämman
skicka ut ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.
FuLlmaktsformulär
fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran samt på bolagets webbplats
www.swedishmatch.com.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte
finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är
giltig högst ett år från utfärdandedatumet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från dammet för utfärdande. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och ev. andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 26
april 2016.
Rösträftsegistrering
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Begäran om
omregistrering måste ske i så god tid hos förvaltaren att omregistrering är verkställd hos
Euroclear Sweden AB senast fredagen den 22 april 2016.

Bilaga2

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, samt dels
bolagets förhållande till annat koncembolag.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 14.30. Kaffe serveras före stämman.
Stockholm i mars 2016
SWEDISH MATCH AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 3

DAGORDNING
vm ÅRSSTÄMMA 1 SWEDISH MATCH AB (PUBL)
TORSDAGEN DEN 28 APRIL 2016, KL. 15.30

1.

Val av ordförande vid stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.

Val av en eller två justerare.

4.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt fråga om närvaro vid
stämman.
Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars
2016 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 22 mars
2016. Information om att kallelse har skett har varit införd i Svenska Dagbladet
den 24 mars 2016.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncemredovisningen
och koncemrevisionsberättelsen för år 2015, revisorns yttrande över huruvida riktlin
jerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till
vinstutdelning samt motiverade yttrande häröver. 1 anslutning därtill anföranden av
verkställande direktören och finansdirektören samt redogörelse för styrelsearbetet samt
för kompensationskommitténs och revisionskommitténs arbete och funktion.

7.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern
resultaträkningen och koncembalansräkningen.

8.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräk
ningen samt avstämningsdag för utdelning.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. a) Beslut om att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier
samt att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av
bolagsstämman; samt
10. b) beslut om fondemission.
11. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 1 anslutning
därtill redogörelse för kompensationskommitténs arbete och funktion.
13. Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
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14. Beslut om arvoden till styrelseledamötema med uppdelning mellan ordföranden
och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete.
15. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande.
16. Beslut om antalet revisorer.
17. Beslut om arvode till revisor.
18. Val av revisor.
19. Beslut om ändring av bolagsordningen.
20. Beslut om
a)

att anta en nollvision beträffande arbetspiatsolyckor inom bolaget;

b)

att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp beträffande
nollvisionen;

c)

en årlig rapportering av nollvisionen;

d)

att anta en j ämställdhetsvision inom bolaget;

e)

att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp beträffande järn

stälidhetsvisionen;
f)

en årlig rapportering av j ämställdhetsvisionen;

g)

att uppdra åt styrelsen att fa till stånd en aktieägarförening i bolaget;

h)

att styrelseledamot inte ska tillåtas fakturera styrelsearvode via juridisk per

son;
i)

att valberedningen vid utförandet av sitt uppdrag särskilt ska beakta frågor

sammanhängande med etik, kön och etnicitet;

j)

att uppdra åt styrelsen att förändra de legala möjligheterna att fakturera sty

relsearvode via juridisk person;
k)

att uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små

och medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning;
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1)

att uppdra till styrelsen att försöka avskaffa den legala möjligheten till s.k.

rösträttsgradering i svenska aktiebolag;
m)

att besluta om ändring av bolagsordningen för att förhindra stadsråd att och

andra med offentliga medel arvoderade politiker att inte ska utses som styrelsele
damot förrän viss tid förflutit; och
n)

att uppdra till styrelsen att försöka få till stånd en lagändring vad gäller en

nationell s.k. politikerkarantän.

3(3)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagsiagen (2005:557) om
huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Till årsstämman i Swedish Match AB (publ.), Org nr 55601 5-0756
Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Swedish Match AB tpubl.) under år 2015 har följt de
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2014 respektive
årsstämman den 23 april 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts, Vi
har utfört granskningen enligt FARs rekommendation lRevR 8 Granskning av ersättningar till ledande
befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system
för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under
räkenskapsåret till de ledande befauningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat
genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll.
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Swedish Match AB (publ.) under 2015 följt de riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2014 respektive årsstämman
den 23april2015.
Stockholm den 8 mars 2016
KPMG AB

Bilaga 5
Styrelsens förslag till beslut under punkt 8 på dagordningen vid årsstämma i Swedish
Match AB (publ) den 2$ april 2016

Styrelsen föreslår att till aktieägarna som ordinarie utdelning utdela 8 SEK per aktie och som
extra utdelning utdela 12 SEK per aktie, sammanlagt 20 SEK per aktie samt att resterande
vinstrnedel balanseras i ny räkning.
Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 2 maj 2016.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 maj 2016.
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagsiagen angående försvarligheten
av den föreslagna vinstutdelningen bifogas i Bilaga 6.

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION

Bilaga 6

Styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagsiagen avseende till
årsstämman 2016 föreslagen vinstutdelning avseende räkenskapsåret 2015 samt
styrelsens förslag till mandat avseende återköp av egna aktier
Bakgrund
Styrelsen har analyserat och utvärderat föreslagen vinstutdelning, både den ordinarie och den
extra utdelningen, avseende räkenskapsåret 2015 samt det föreslagna mandatet avseende
återköp av egna aktier. Till grund för analysen har bland annat legat en genomgång av
koncernens finansiella strategi samt en finansiell långsiktsplan inkluderande en riskanalys.
Föreslagen vinstutdelning och återköp av aktier i enlighet med det föreslagna mandatet att
återköpa aktier har analyserats mot bakgrund av koncernens, av styrelsen godkända,
finanspolicy samt utdelningspolicy. För en beskrivning av koncernens finanspolicy samt
utdelningspolicyn hänvisas till förvaltningsberättelsen.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den
verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan
antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Tobaksbranschen är relativt okänslig för svängningar i konjunktur
cykeln. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till förvaltningsberättelsen. Hämtöver har
inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning eller
återköpa aktier.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 framgår av den
senaste publicerade årsredovisningen. Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med
de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFR$) samt i enlighet med
svensk lag genom tillämpning av RFR 1.2, Kompletterande redovisningsregler för koncerner
utfärdad av Rådet för finansiell rapportering. Per 2015-12-31 uppgick koncernens egna
kapital till 251 MSEK, varav -89 MSEK är hänförligt till en hedge reserv. Moderbolagets
egna kapital har beräknats enligt samma principer som för koncernen och med tillämpning av
RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer. Per 2015-12-3 1 uppgick det egna kapitalet till
21 215 M$EK. Beloppet inkluderar marknadsvärdering av vissa dotterbolag om
19 600 MSEK.

Koncernens verkliga ekonomiska ställning skiljer sig från den i den senaste avgivna
årsredovisningen redovisade finansiella ställningen då i koncernen ingående bolag äger en
rad tillgångar för vilka marknadsvärdet överstiger det redovisade värdet. Baserat på Swedish
Match-aktiens slutkurs 2015-12-30 uppgick marknadsvärdet på koncernens egna kapital till
56713 M$EK.
Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att ordinarie utdelning
lämnas med 8:00 kronor per aktie och en extra aktieutdelning med 12:00 kronor. Räknat på
antalet utestående aktier per 2015-12-31 uppgår därmed den ordinarie utdelningen till 1 511
miljoner kronor och den extra utdelningen till 2 267 miljoner kronor motsvarande 17,8
procent av moderbolagets egna kapital och överstiger med 3 527 MSEK koncernens
redovisade egna kapital. Utdelningen i relation till marknadsvärdet på eget kapital per 201512-3 1 uppgår till 6,7 procent.

Bilaga 6
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Styrelsen föreslår dessutom att bolagsstämman ger styrelsen förnyat mandat att återköpa
aktier i bolaget så att bolaget vid varje tillfälle innehar högst 10 procent av bolagets aktier.
Under antagande om att 18,870 miljoner aktier återköps till ett pris av 300 kronor per aktie
skulle detta innebära ett belopp på 5 660 MSEK. Beloppet motsvarar 32,5 procent av
moderbolagets egna kapital efter föreslagen utdelning och överstiger koncernens egna kapital
efter utdelning med 9,2 miljarder. Om utnyttjat fullt ut skulle återköpsprogrammet därmed
motsvara 10,0 procent av marknadsvärdet av koncernens egna kapital den 31 december 2015.
Styrelsen anser att det föreslagna mandatet ska vara flexibelt. Styrelsen kommer att i
samband med kommande styrelsemöten besluta om och utvärdera det verkliga utnyttjandet av
mandatet.
Koncernens räntetäckningsgrad, baserat på EBITA, (resultat, justerat för större
engångsposter, före ränta, skatt och avskrivning på immateriella tillgångar dividerat med
räntenetto) var 8,9 per 2015-12-3 1 och nettolåneskulden i relation till EBITA var 2,1.
Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen och återköpet inte äventyrar
fullföljandet av de investeringar som bedöms erforderliga.
Den föreslagna värdeöverföringen påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria
föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar
beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. För en mer utförlig
beskrivning av koncernens likviditet hänvisas till koncernens räkenskaper avseende
finansiella instrument i senast avgivna årsredovisning
Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan
fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina fiirpliktelser på kort och
lång sikt.
Värdeöverförmgarnas försvarlighet
Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, vid en bedömning av bolagets och koncernens
ekonomiska ställning, att värdeöverföringarna är försvarliga med hänvisning till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna
kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Stockholm den 3 februari 2016
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Förvattningsberättetse
SWEDISH MATCH AB IPUBL) ORGANISATIONSNUMMER 556015-0756

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus
och moist snufl Övriga tohaksprodukter (cigarrer och tuggtohak)
och Tändprodtikter (tändstickor, tändare och kompletterande pro
dukter). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverk
ning i sex länder. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stock
holm (SWMA).
Nettoomsattning

Nettoomsättningen för heläret uppgick till 14486 MSEK (13305).
1 lokala valutor ökade nertoomsättningen med 2 procent.
För helåret ökade nettoomsättningen for produktområdet Snus och
moist snuif till 5090 MSEK (5 OOt). Handelns minskning av lagernivåer i Skandinavien under första kvartalet 2015. som följde efter
tobaksskattehöjningarna ijanuari 2015, samt en jämförelsevis lägre
hamotring under fjärde kvartalet 2015 bedöms ha påverkat försälj
ningsutvecldingen negativt. 1 Skandinavien minskade nettoomsätt
ningen medan leveransvolymerna var oförändrade med en större andel
lågprisprodukter inom produktportfbljen. Swedish Match bedömer att
bolagets underliggande volymer på den skandinaviska marknaden
(juscerat ror handelns hamstringllagerminskning och kalendcreffckter)
ökade med mer än 2 procent och att totalmarknaden växte med mer än
4 procent rensat för dessa effekter. Nettoomsättningen i Skandinavien,
justerat för effekter till följd av hamstringllagerminskning samt nega
tiva valutaamräkningseffekter med en svagare norsk krona, minskade
något till följd av att ökade volymer inte helt kompenserade för negativa
pris/mix-effekter, l USA ökade nettonmsättningen för moist snuif 1
lokal valuta till följd av ett något högre genomsnittligt pris per dosa
medan volymerna var oförändrade jämfört med föregående är.
För produktområdet övriga tobaksptodukter (cigarrer och tugg
tobak) uppgick årets nettoomsättning till 3829 MSEK (2832). 1 lokal
valuta ökade nettoomsättningen för året med 10 procent jämfört med
föregående år. Cigarrvolymerna i USA ökade med 12 procent medan
nettoomsättningen i lokal valuta ökade i snabbare takt procentuellt
till följd av fördelaktiga mixförändringar inom produktportfäljen. för
tuggtobak minskade nettoomsättningen något i lokal valuta i och
med att högre priser till stor del kompenserade för lägre volymer.

Nettoomsättningen för Tändprodukter (tändstickor, tändare och
kompletterande produkter) för året uppgick till 1 295 MSEK (1 295).
Justerat för valutaomräkningsetlekrer var nettoomsättningen för pro
duktområdet oförändrad. Nettoomsättningen för kompletterande
produkter, som främst säljs 1 Brasilien, ökade.
Nettoomsättningen för Övrig verksamhet uppgick till 4272
MSEK (4 178). övrig verksamhet omfattar distribution av tobaks
produkter på den svenska marknaden och koncerngemensamma
kostnader.
Röretseresuttat
Rörelseresultatet från produktområden för helåret ökade med
7 procent till 3690 MSEK jämfört med 3 4’16 MSEK 2014. 1 lokala
valutor minskade rörelseresultatet från produktområden med
2 procent och påverkades negativt av handelns minskning av lagernivåer i Skandinavien i början av året samt minskade hamstrings
effekter i Skandinavien under fjärde kvartalet jämfört med fjärde
kvartalet föregående år.
Rörelseresultatet för Snus och moist snuif uppgick till 2071
MSEK (2207) och påverkades negativt av samma parametrar som
nettoomsättningen, och inkluderade nettokostnader för expansio
nen av svenskt snus utanför Skandinavien om 352 MSEK (341).
Rörelseresultatet för Övriga tobaksprodukter ökade till 1 554
MSEK (1109). 1 lokala valutor ökade rörelseresultatet med 14 pro
cent, hänförligt till ett starkt resultat för amerikanska cigarrer som
påvcrkades positivt av rekordvolymnivier och avsaknaden av avgifter
i samband med “the tobacco quota buy-out program” som upphörde i
slutet av 2014. Rörelseresultatet för tuggtobak minskade i lokal valuta.
Rörelseresultatet för Tändprodukter uppgick till t90 M$EK (218).
Rörelseresultatet minskade med 17 procent i lokal valuta, huvudsakli
gen pä grund av en svagare utveckling för tändare i Östeuropa. Pris
sättning kompenserade för lägre tändsticksvolymer på många
marknader medan tändare påverkades negativt av både lägre volymer
och ökad marknadssupport.
Rörelseresultatet törövrigverksamhet var —124 MSEK (—83) föråret.
Swedish Match resuhatandel 1 SIG, efter räntor och skatt, har inte
rapporterats för fjärde kvartalet eftersom Swedish Match frän och med
-
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Nettoomsättning och r’dretseresuttat per produktomride
Röretseresuttat

Nettoomsattning

USEK

2015

2016

2015

2016

USEK

2015

2016

Snus och moist snett
Ovnga tobaksprodukter

5090

5001

2207

Nettoomsdttning

14686

3829

2832

2071
1556

Tandprodukter
Ovrig verksamhet

1295

1295

190

1109
218

Roretseresuttat
Finansnetto

6 008
—663

13305
3 780

4272

6178

—126

—88

Skatter
Årets resultat

—762

—666

2 803

2 626

Årets resultat

2803
0
2803

2625
0
2626

Resultat per aktie före utspödning. SER

1468

1323

Nettoomsättning och
röretseresuttat från
produktomtåden
Re5uttatandet 1510

14686

Summa

16686

—

13305
—

13305

3690

3466

360
4050

334
3780

-510

Hön(drt,gt titt:

Moderbolagets aktieagare
Innehav utan bestammande inttytande

Starre engingsposter

Kostnader för flytt av distributionsantöggningac
Summa större engng5po5tet
Summa
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—42
—62

4008

—

—

3780
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fjärde kvartalet 2015 har börjat rapportera sin resultatandel i STG mcd
ett kvartak fordröjning. Swedish Match resultatandel i STG, efter räntor
och skatt, (inkluderat endast de första nio månaderna 2015 men tolv
mänader20l4) uppgick till 360 ?VISEK (334) och påverbdes positivt av
enomvärderingavnyttjandeperioder for &ämstvarumärken, men
påverbdes även negativt av omstruktureringskostnader.
Rörelseresultatet för helåret innefattar en större engångspost om
42 MSEK relaterat till flytt av en distributionsanldggning i Sverige.
Rörelseresultatet, inklusive resultatandel i STG och större engångs
poster, uppgick till 4008 MSEK (3 780), Röretsemarginalen från
produktområden för heläret uppgick till 25,5 procent (25,9) exklu
sive större engångsposter. Rörelsemarginalen, inklusive resultatan
del i STG och större engängsposter, uppgick till 27,7 procent (28,4).

Scandinavian Tobacco Group
Scandinavian Tobacco Group (SIG) är en världsledande tillverkare
avcigarrer och piptobak. Under 2015 och till och med den 9 februari
2016 ägde Swedish Match 49 procent (49 miljoner aktier) av STG.
Den lO februari 20t6 noterades STG på Köpenhamnsbörsen,
Nasdaq Copenhagen, och i samband med börsnoteringen sålde
Swcdish Match 17,8 miljoner aktier. Direkt efter noteringen uppgick
Swedish Match ägarandel till 31,2 procent. 1 samband med pro
spektet har de som agerat Managers (JP Morgan, Deutsche Bank,
Nordea och Carnegie) tilldelats en övertilldelningsoption. Om
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Swedish
Maich ägarandel att reduceras till 29,0 procent.
Swedish Match har från och med rapporteringsperioden som
slutar den 31december2015 börjat rapportera sin resultatandel
samt kapitalandel i STG med ett kvartals fördröjning. Till följd av
övergången till att rapportera med ett kvartals fördräjning har
Swedish Match endast inkludemt resultat från ägarandelen i STG
förde första nio månaderna 2015.
Swedish Match resultatandel i STG för helårct, efter räntor och
skatt, uppgick till 360 MSEK (33.1), men inkluderade endast
Swedish Match resukatandel i STG för de första nio månaderna
2015, enligt beskrivningen ovan. Vid en jämförelse av de första nio
månaderna uppgick Swedish Match resuhatandel i STG till 360
MSEK (242), vilken inkluderar en positiv justering om 56 MSEK
relaterad till en omvärdering av nyttjandeperioder för främst
varumärken. förutom den positiva justeringen om 56 MSEK
påverkades Swedish Match resukatandel i STG förde första nio
månaderna av positiva valutaeffckter men påverkades även negativt
av omstruktureringskostnader i STG om 57 MSEK efter skatt.
Om 2014 års jämftirelsesitfrorskulle justerasså att dc inkluderar den
positiva effekten frän omvärderingen av nyttjandepetiodct tör vissa
immateridlla och materiella tillgångar skulle Swedish Match resultatandel i SIG ha uppgått till 304 MSF.K (283) förde första nio månaderna.
STG:s redovisade EBITDÄ för de första nio månaderna ökade till
916 MDKK(871), påverkat av positiva valutaeffekter samt negativt
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Större engångsposter
SMD Logistics AB, ett dotterbolag till Swedish Match AB, träffade
den 27april 2015 ett avtal om försäljning av sin distributions
anläggning i Solna och träffade samtidigt ett avtal om att köpa en ny
distributionsanläggning i Kungsängen. Omstruktureringskostnader
om 42 MSEK relaterade till flyttprojektet har upptagits som en
stötte engångspost under det andra kvartalet.

Finansnefto
Finansiella kostnader, netto, för året minskade till 463 MSEK (510)
främst på grund av lägre räntor på skuidpositioner under året.

Skatter
För helåret uppgick koncernens skattekostnad till 742 MSEK (644),
vilket motsvarar en redovisad skattesats på 20,9 procent (19,7).
Exklusive resultatandel i intresseföretag och joint ventures uppgick
skattesatsen till 23,1 procent(2l,6). Skattesatsen under 2015 har
ökat, påverkat av en starkare anierikansk dollar och vinstökningen
i USA, vilket har resulterat i att en större andel av inkomsterna
heskattas i USA som har en relativt högre bolagsskattesats.
Ökningen har delvis niotverkats av nettoeffekten från poster av
engängskaraktär. Resultatandel i intresseföretag och joint ventures
redovisas netto efter skatt och är främst hänförtig till resultatande
len iSTG.

Resultat per aktie
Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 14:48 SEX (13:23)
för heläret, negativt påverkat av frånvaron av resultatandelen i STG
för det fjärde kvartalet. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick
till 14:48 SEX (13:22). för heläret uppgick resultatet per aktie,juste
rat för större engängsposter och en omvärdering av nyttjandeperio
der för SIG, till 14:36 SEX (13:23) före utspädning och till 14:36
SEX (13:22) efter utspädning.

Likvida medel
Likvida medel uppgick till t 732 MSEK vid årets slut jämfört med
2312 MSEK vid årets början. Swedish Match förfogade den 31
december2015 över garanterade men outnyttjade kreditlöften pä
1 500 MSEK.

Koncernens kassaflöde i ammandrag
2015

2016

AnläggningstiLLgångar
Ovriga amsättningstittgängar
Likvida medel
Summatitigångar

9872
3 220
1 732
14824

i0006
6 255
2312
16573

Eget kapital
Längfnstiga finansiella skutdet och avsattningar
Långfnstiga rantebarande 5kulder
Kortfristiga skulder och avsaltningac
Kortfristiga rdntebarande skuLder
Summa eget kapital och skulder

252
3 105
7 613
3 201
653
16826

279
3 166
7 803
6 20?
1161
16 573

MSEK

av omstruktureringskostnader. Omstruktureringskostnaderna har
tillkommit i samband med att SIG vidtagit flera konkreta åtgärder
för att öka produktiviteten och för att bygga ett starkare företag vil
ket inkluderade en detaljerad plan för att rationalisera produktport
följen och antalet lagerförda produkter i kombination med till
kännagivandet av en betydande minskning av personalstyrkan
inom leveranskedjan. Underliggande EBITDA visade en tydlig
förbättring, drivet av produktivitetsförbättringar och realiserade
synergier hänförliga till förvärvet av en cigarrverksamhet i Belgien.

MSEK

Kassaflode från den löpande verksamheten
Kassattode från invesleringsverksamheten
Kassaftöde sam överförts till aktieagarna
Kassaftöde frän övrig finansieringsverksamhet
Minskning av likvida mtdet
Likiida medel vid årets bOrtan
Vatutakursdilferens i Likvida medel
Likvida medilvid årets slut

2015

2016

3 768
3 276
—271.
—513
—3318
—2 290
—605—1798
—669
—J 085
2 312
90
1 732

3 166
232
2312
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Finansiering och kassaftöde
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 763
MSEK (3276). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade
jämfört med föregående år till ftitjd av förbättrat EBITDA och
erhållna utdelningar från intresseibretag, inklusive en extra utdelning
om 555 MSEK från STG, som delvis utjämnades av ett lägre kassaflöde frän thrändringar av rörclsekapkal främst hänflrliga till ciming
effekter samt vissa ökade betalningar av inkomstskatt. Kassaflödet
från förändringar av rörelsekapital påverkades negativt av timing
effekter 2015 medan 2014 påverkades positivt av timingeffekter.
Per den 31 december 2015 uppgick nettolåneskulden till 7922
MSEK jämfbrt med 8 t26 MSEK per den 31 december2014.
Under året upptogs nya obligationslån om 798 MSEK. Amorte
ring av obligationslån under samma period uppgick till 1 435
MSEK, inklusive återköp av obligationslån om 296 MSEK med kor
tare kvarvarande löptid. Per den 31 december 2015 hade Swedish
Match $064 MSEK i räntebärande lån exklusive fbrmånsbestämda
pensionsförpliktelser jämfört med 3703 MSEK per den 3 t decem
ber 2014. Under 2016 förfaller 650 MSEK av de räntebärande lånen
till betalning. Per den 31 december2015 hade Swedish Match för
månsbestämda pensionsförpliktelser netto om 1 591 MSEKjämfbrt
mcdl 734 MSEKperden3I december2014. Minskningenavfbr
månsbestämda pensionsrörpliktelser netto under 2015 är hänförlig
till effekten av högre diskontcringsräntor, förändringar i demogra
fiska antaganden och valutaomräkning som primärt påverkade
pensionsförpliktelserna i USA.

Investeringar
Investe ringar i materiella anläggningstillgångar under året uppgick
till 491 MSEK (223), inklusive 150 MSEK som avser den nya distri
butionsanläggningen i Kungsängen. Totala investeringar i immate
riella tillgångar under 2015 uppgick till 14 MSEK (5).

Avskrivningar och nedskrivningar
Under året uppgick de sammanlagda av- och nedskrivningarna till
317 MSEK (303), varav av- och nedskrivningar på materiella
anläggningstillgångar uppgick till 273 MSEK (262) och av- och ned
skrivn ingar på immateriefla tillgångar uppgick till 44 MSEK (4 t).

Utdelnings- och linanspollcy
Enligt Swedish Match policy ska utdelningsandelen vara 40—60
procent av resultatet per aktie, justerat för större engångsposter.
Styrelsen har beslutat att koncernens finanspolicy ska vara att
bibehålla en nettoskuld som inte överstiger tre gånger EBITA.
Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och
nettoskulden mot tbrväntad framtida lönsamhet och kassafläde,
investerings- och expansionsplaner, brvärvsinöjligheter samt utveck
lingen på ränte- och kreditmarknaderna. Styielsen avser att bibehålla
en god kreditriskvärdering motsvarande “investment grade” som
överensstämmer med en kreditriskvärdering motsvarande S&P:s
BBB eller Moody’s Baa2 långsiktiga ratings.
Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 2tp:00 SEK per aktie
vilken består av en ordinarie utdelning om 3:00 SEX (7:50) och en
extra utdelning om 12:00 SEX. Den föreslagna höjda ordinarie
utdelningen om 8:00 SEX (7:50) motsvarar 55 procent av resultatet
per aktie för helåret. Den föreslagna totala utdelningen uppgår
därmed till3 778 MSEK beräknat påde 188,9 miljoner aktier som
var utestående vid årets utgång.

Aktiestruktur
Arsstämman beslutade den 23april2015 att bemyndiga styrelsen
att besluta om att före nästa årsstämma. vid ett eller flera tillfällen,
fbrvärva högst så mänga egna aktier att bolagets totala innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Enligt
årsstämmans beslut drogs dessutom 4 miljoner tidigare återköpta

6

1 SwedIsh Match 2015

aktier in. Det totala antalet aktier i bolaget efter indragningarna
uppgår till 196,5 miljoner aktier med ett kvotvärde av 1:9823 SEX,
vilket motsvarar ett aktiekapital om 389,5 MSEK. Varje aktie har
en röst.
1 linje mcd finanspolicyn åtcrköpces 7,5 miljoner aktier under
2015 för 1 995 MSEK till ett genomsnittspris om 266:9 t SEX till
följd av bemyndigande från årsstämmorna 2015 och 2014. Syftet
med återköpen är främst att Swedish Macch ska kunna optimera
kapitaistrukturen. Sedan återköpen inleddes har Swedish Match
återköpt aktier till en genomsnittskurs om 113:59 SEX. Under året
sålde Swedish Match 0,7 miljoner återköpta aktier till ett genom
snittspds om t97:45 SEK, totalt 141 MSEK, till följd avoptions
inlösen. Per den 31 december2015 var bolagets innehav 7,6 miljo
ner aktier, motsvarande 3,86 procent av det totala antalet registre
rade aktier. Antalet utestående aktier, efter återköp och fbrsäljning
av återköpta aktier, uppgick per den 31 december 2015 till 188,9
miljoner. Swedish Match hade per den 31 december 2015 inga utestående köpoptioner.
Styrelsen kommer att till årsstämman i april 2016 föreslå en Pör
nyelse av mandatet att fram till nästa årsstämma 2017 återköpa
aktier upp till ett totalt innehav av egna aktier som inte överstiger
tO procent av antalet registrerade aktier i Swedish Match.
Dessutom kommer förslag att lämnas om indragning av 7,8 mil
joner tidigare återköpta aktier, inklusive 0,2 miljoner aktier som
återköptes efter 31 december 2015, mcd cn samtidig fondemission
utan utgivande av nya aktier, varigenom bolagets aktiekapital, som
minskas genom indragning av aktier, återställs till det belopp som
det uppgick till innan minskningcn.

Medelantat anställda i koncernen
Medelantalet anställda i koncernen under 2015 var 448$ jämfört
med 4395 för helåret 2014.
Bolagsstyrningsrapport
Swedish Match hari enlighet med 6 kapitlet 8 i årsredovisnings
lagen valt att upprätta en separat bolagsstyrningsrapport istället för
som en del av förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten
presenteras på sidan 55 och finns också tillgänglig pä Swedish
Match webbplats www.swedishmatch.com.
1 bolagssryrningsrapporten finns också information om riskhan
tering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.
se sidan 61.
Håtlbarhet
Kållbarhetsarbetet gagnar miljön och företagets intressenter, och
ger många långsiktiga fbrdetar tbr företaget. Det gör Swedish Match
mer konkurrenskraftigt och bidrar till att identifiera 9ch minska
kostnader och risker. Det stärker också företagets ansende och
hjälper Swedish Match att vara en attraktiv arbetsgivare.
Swedish Match är på väg att gå över från redovisning enligt
G3 riktlinjerna som slagits fast av GRI (Global Repoiting Initiative)
till att redovisa enligt G4. Syftet med den nya redovisiiingen är att ge
mer ingående information inom de områden som Swedish Match
anser vara av störst betydelse samt att ha en klart definierad strate
gisk inriktning och metod.

Miljöeffekter
Swedish Maich sttävar efter att bedriva sin verksamhet pä ett sätt
som inte äventyrar miljön och i enlighet med gällande lagstiftning.
förordningar och andra lokala bestämmelser på miljöomrädet.
Swedish Match anser att det är bolagets ansvar att aktivt arbeta för
att kartlägga och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan
genom hela värdekedjan.
Swedish Match har en milj öpolicy som ligger till grund fbr kon
cernens miljöarbete och som inbegriper alla aspekter av bolagets
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verksamheter. Syftet med miljöpoicyn är att se till att koncernen
förpliktigar sig till ständiga mitjöforbättringar samt förebygger och
reducerar verksamhetens negativa miljöpåverkan. Enligt poticyn
ska Swedish Match också ha ett miljöledningssystem som säkerstäl
ler att mitjöarbetet upprätthålls. Med miljötedningssystemet har
koncernen verktyg för att identifiera, tZilja upp ccli mäisätta sina
miljömåL Policyn säkerställer också att Swedish Match utvecklar
och kommunicerar de indikatorer för miljöfaktorer som anses ha
störst vikt för både bolaget och dess intressenter. Policyn påvisar
också koncernens åtagande att följa all relevant mftjölagstiftning
och alla förordningar samt andra krav som berörs av den. Vidare
visar policyn på ett åtagande om ständig dialog om och dokwnenta
hon kring eventuella miljöpåverkande förändringar på grund av
företagets verksamhet, produkter och tjänster. Genom policyn åtar
sig koncernen att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder och förbätt
ringar som baseras på finansiella och miljömässiga kriterier.
Koncernens tio största produktionsanläggningar, vilka står för
mer än 95 procent av koncernens försäljning av egenproducerade
produkter, har ledningssystem som är certiticradc enligt miljö
ledningsnormerna i [50 14001 såväl som enligt kvatitetslednings
normerna i ISO 9001.

Tillstånd och anmätningsptikt
Samtliga fabriker har under 2015 levt upp titt kraven i sina tillstånd.
Snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv är anmälningspliktiga
enligt miljöbalken. Vid fabriken i Vetlanda tillverkas stickor och
ytteraskar med plån som används i tändstickstillverkningen.
Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen och till
ståndet gäller tills vidare. l3ullernivåer, lagring av timmer och
utsläpp av lösningsmedel regleras.
Vid fabriken i Tidaholm tillverkas tändstickor och braständare.
Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen. Till
ståndet innebär att fabriken har rätt att utöka produktionen upp till
vissa nivåer och begränsar mängden vatten till avlopp, stoft.haltcn
i utgående ventilationsluft Samt hullernivåei
För fabriker i övriga tänder där Swedish Match har produktion,
har ktrncernen tillstånd enligt lagstiftningen i respektive land.

Organisation och personal
Swedish Match huvudkontor, med koncernchef och koncernstaber,
är baserat i Stockholm. Organisationsstrukturen är fördelad på föl
jande operativa enheter: Scandinavia Division, US Division, Lights
International, Lights Latin America och SMD Logistics AB.
Swedish Match strävar efter att bibehålla fokus på medarbetarna
och deras utveckling i en prestationsbaserad kultur. Företaget
fortsätter aktivt att utveckla kompetens hos såväl ledare och med
arbetare för att stärka den resukatinriktade kulturen och samtidigt
bidra till förbättring och tillväxt i företaget. Flest medarbetare finns
i USA, Sverige och Dominikanska republiken, följt av Brasilien och
Filippinerna.
HR-organisationen stöder bland annat koncernens arbete med
chefsförsörjning, tillhandahåller tydLig och konsekvent dokumenta
tion av aktiviteter och ser till att personatpolitiken följer koncernens
uppförandekod samt lokala lagar och förordningar. Swedish Match
satsar även fortsättningsvis på “employer branding ur ett mång
facetterat perspektiv för att se till att koncernen beh.iller och attra
herar en stabil bas av medarbetare och för att göra Swedish Match
till en attraktiv arbetsgivare.
HR-organisationen samordnar och genomför regelbundet en
internationell medarbetarundersökning för att hitta förbättrings
områden. Den senaste undersökningen måtte medarbetarengage
mang, tillfredsställelse och företaget som attraktiv arbetsgivare.
Dessutom utvärderades kommunikationen och andra områdeti
som är viktiga för bolagets resultat, exempelvis ledarskap och

ledningsförmåga. Alla medarbetare får ta del av resultatet av under
sökningen. Utifrån resultatet utvecklar medarbetare och chefer
gemensamt åtgärdsptaner.
Riskfaktorer
Pä samtliga marknader där Swedish Match finns representerat och
för varje produkt står bolaget inför kraftig konkurrens och denna
kan komma att öka i framtiden. För att nå framgång måste Swedish
Match utveckla produkter och varumärken som svarar på konsu
menttrender samt prissätta och marknadsföra sina vammärken
konkurrenskraftigt. Restriktioner för reklam och marknadsföring
kan dock försvåra motverkandet av förlorad varumärkeslojalitet
bland konsumenter. Konkurrenter kan komma att utveckla och
marknadsföra nya produkter som blir framgångsrika, vilket kan få
en negativ effekt på Swedish Match verksamhet och resultat.
Swedish Match har en betydande del av sin produktion och för
säljning i USA, och verksamhet även i Brasilien, Dominikanska
republiken, Norge och medlemsländer mcm EMU. Därmed kan
kursförändringar i euro, norska kronor, brasilianska real, domini
kanska peso och framför allt i amerikanska doHar komma att ha en
ogynnsam påverkan på koncernens framtida resultat, kassaflöde,
finansiella ställning eller relativa konkurrensförinåga. Sådan
påverkan kan förekomma både i lokala valutor eller när valutorna
ornräknas till svenska kronor för den finansiella rapporteringen.
Ändrade lagar och skatter som avser tobak och andra skatter,
men som också avser marknadsföring, försäljning och konsumtion
av tobaksprodukter, i de länder där koncernen är verksam kan få en
negativ inverkan på Swedish Match resultat.
Ändrade lagar och förordningar kan påverka efterfrågan pä
Swedish Match produkter på marknaden.
Koncernen är involverad i ett antal rättsliga processer, bland
annat pågående processer avseende påstådda skador orsakade av
tobaksprodukter. Inga garantier kan lämnas om att Swedish Match
kommer att vinna målen och försvaret kan komma att innebära
stora kostnader. Även om inte företagsledningen med säkerhet kan
bedöma eventuella skadestånd i pågående eller kommande tvister,
kan dessa processer i sig eller tillsammans påverka Swedish Match
resultat negativt.
Swedish Match har en försiktig och konservativ policy avseende
finansiella risker, vilken uppdateras årligen av bolagets styrelse.
Refinansieringsrisk är risken att inte kunna uppfylla behovet av
framtida finansiering. För att undvika den här risken ska alla lån
som förfaller kunna lösas med kassallödet från den löpande verk
samheten. Vidare ska det finnas en likviditetsreserv som består av
tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditlöften. Swedish
Match försöker ha en jämn förfallostruktur på sina lån och målet för
räntebindningsperioderna är att ha en jämn och låg räntekostnad.
Eftersom andelen av lånen med rörlig ränta är cirka 7 procent av
den totala låncportfiuljcn, bedöms ränterisken i kassaflödet vara låg.
Ränteswappar och valutaswappar används i huvudsak till att omvandla
koncernens lån till SEX och fasta räntor, och säkringsredovisning
tillämpas i enlighet med beskrivningen i Not 1 Rcdovisningsprinciper.
Swedish Match strävar efter att begränsa krcditrisker genom att
transaktioner endast får ske i derivat med motparter med hög
kreditvärdighet. Swedish Match exponering för kreditrisker i kund
fordringar är låg mcd tanke på den diversitierade kundportfiiljen.
Eftersom valutatransaktionsexponeringen är begränsad sker
valutasäkring från fall till fall. Swedish Match har ingen trading
verksamhet, det vill säga att bolaget inte tar särskilda positioner i
finansiella instrument fZr att tjäna på fluktuationer på marknaden.
För en närmare beskrivning av koncernens finansiella riskhantering
och innehav av finansiella instrument, se Not 25 Finansiella instrtt
ment och finansiella risker.
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Händelser efter rappartperiodens sLut
Den 14 januari, 2016 offentliggjorde STG avsikten att börsintrodu
cera STG på Köpenhamnsbörsen, Nasdaq Copenhagen, och ett pro
spekt publicerades den 28 januari. Börsintroduktionen innebar en
partiell försaljning av de existerande aktierna av STG:s ägare,
Swedish Match och Skandinavisk Holding II A/S. 1 prospektet
erbjöd aktieägarna försäljning av 35,6 procent av sitt iirnehav med
en övertilidelningsoption om ytterligare 4,4 procent. Börsintroduk
tionen fullföljdes den 9 februari 2016 och STG:s aktier togs upp till
handel och noterades på Nasdaq Copenhagen den 10 februari 2016.
1 samband med börsintroduktionen minskade Swedish Match sin
ägarandel i STG från 49,0 procent (49,0 miljoner aktier) till 31,2
procent (31,2 miljoner aktier). Under förutsättning att övertilldel
ningsoptionen utnyttjas till fullo vid en senare tidpunkt, kommer
Swedish Match ägande att uppgå till 29,0 procent av STG (29,0
miljoner aktier).
Priset om 100 DKK per aktie motsvarar ett marknadsvärde på
STG om 10 miljarder DICK. Intäkterna från försäljningen av
aktierna i STG i samband med börsintroduktionen avser Swedish
Match att återföra till sina aktieägare. Styrelsen i Swedish Match
kommer därför att till årsstämman 2016 fbreslä en extra utdelning
om t2.00 SEK per aktie och en ordinarie utdelning om 8:00 SEK,
totalt 20:00 SEK. Swedish March förväntar sig att kapitalvinsten frän
transaktionen kommer att överstiga 500 MSEK och är ej föremål för
beskattning. Kapitalvinsten kommer att redovisas i bokslutet fär det
första kvartalet 2016.
Klausuter avseende ägarfärändringar
Swedish Match AB och vissa dotterföretag är parter i avtal med
klausuler avseende ägarflirändringar. Obligationer emitterade
under Swedish Match Global Medium Term Note Program på
1 500 MEUR och den revolverande kreditfaciliteten på 1 500 MEUR
innehåller bestämmelser som kan medföra skyldighet för bolaget att
betala tillbaka län vid ägarförändringar. Vissa avtal med externa
parter inom de skandinaviska distributions- och försäljningsorgani
sationerna kan sägas upp om ägarfbrhållandet inom Swedish March
förändras.
Koncernchefen samt två andra medlemmar i Koncernledningen
kan säga upp sin anställning om företaget avnoteras eller vid en
större ägarfi5rändring i bolaget, förutsatt att en sådan förändring har
en betydande inverkan på arbetsuppgifter och ansvarsområdcn,
jiimfört mcd arbetsuppgifterna och ansvarsområdcna omedelbart
före förändringen. Dessa personer har i sådana fall rätt till sex
mänaders uppsägningstid och avgångsvederlag motsvarande 18
månadslöner. Nägra ledande befattningshavare i den amerikanska
verksamheten har också rätt att säga upp sina anställningsavtal
under vissa farutsätningar vid ändrade ägarförhållanden.
StyreLsens förslag titt riktLinjer för ersättning titt ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av
ersättning och andra anställningsvillkor till den verkställande
direktören och ancra personer i bolagets ledning (nedan “Koncern
ledningen”) ska antas avårsstämman 2016.
Riktlinjcrnas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera oLh
behålla medarbetare med. far respektive arhetsuppgift. adekvat
kompetens och kvalifikationer. Ersättningsformerna ska motivera
medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas
intressen. Swedish Match tar hänsyn till såväl internationell ersätt
ningspraxis som den praxis som gäller i det land där den enskilda
koncernledningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas med
avseende på medlem 1 Koncerniedningen som utses efter riktlinjeroas antagande och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den
män ingångna avtal så medger. Detaljer avseende ersättning och
förmåner till Koncernledningen under 2015 framgår av Not 5
Personal.
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Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön,
rörlig lön 1 form av ett ettårigt incitamentsprogram och ett långsik
tigt incitamentsprogram, pension, övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning.
1. Fast tdn
Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara marknadsanpassad
och baserad på varje individs kompetens, hemvist, ansvar och
prestation.
2. Rörlig tdn
Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön.
Den rörliga tönen kan omfatta både ett ettå.rigt incitamentspmgram
med utbetalning påföljande år beroende på programmets utfall och
ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte ska under
stiga tre år. Den rörliga lönen ska i huvudsak baseras på specifika, tyd
liga, förutbestämda och mätbara finansiella eller operationella krite
rier fastställda av styrelsen i fbrhållande till verkställande direktören
samt av kompensationskommittén avseende övriga medlemmar i
Koncernledningen. Den rörliga lönen ska vara maximerad i förhål
lande till den fasta lönen och ska reflektera den praxis som gäller i det
land där den enskilda koncernledningsmedlemmen är bosatt.
Bolaget ska ha rätt att äterkräva sådan rörlig lön som utbetalats på
grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.
3.Vlnstandelssystem
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandels
system. För 2016 beräknas den totala kostnaden far avsättningen till
Koncernledningen uppgå till 0,3 MSEK.
6 Pensioner och rorsäkringar
Älderspension, invaliditets- och sjukersättning, förmåner avseende
sjukvård och livförsäkring ska överensstämma med den praxis som
gäller i det land där den enskilda koncernledningsmedlemmen är
bosatt. Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska före
trädesvis utgöras av premiebaserade pensionspianer.
5. Avgångsvedertag mm.
För medlem i Koncerntedningen ska sex månaders ömsesidig upp
sägningstid gälla. Fast lön under uppsägningstiden och avgängs
vederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande
den fasta lönen far två år. Koncernledningsmedlem bosatt utanför
Sverige kan emellertid erhålla uppsägningstid och avgängsvederlag
som är konkurrenskraftiga i det land koncernledningsmedlemmen
har sin hemvist.
6. Övriga torminer
Övriga förmåner till medlenmar i Koncernledningen ska utgå i
enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner
ska utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen
och ska motsvara vad som är normalt förekommande på markna
den.
7. Styrelsens rätt att frångä riktlinjerna
Styrelsen äger rätt att frångå deav ärsstämman beslutade riktlinjerna
om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.
8 Bere1lning och beslut
Det ska inom Swedish March styrelse finnas en kompensations
kommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och övriga anstäliningsvillkor för Koncernledningen
utom såvitt avser den verkställande direktören. Kommittén ska även
bereda och framlägga beslutsförslag far styrelsen i frågor rörande
lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor för den
verkställande direktören. Därutöver är kommittén behörig att
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besluta (och i förhållande till den verkställande direktören behörig
att föreslå beslut till styrelsen) om kriterier och mål avseende den
rörliga lönen till Koncemledningen. Kommittén är även behörig att,
i förhållande till såväl verkställande direktören som till övriga med
lemmar av Koncernledningen. besluta om i vilken utsträckning
sådana kriterier och mål har uppnåtts.
9. Tidigare icke lörfaltna åtaganden
Bolaget har inga tidigare icke förfallna åtaganden utöver de som
framgår av årsredovisningen för 2015.
Tillämpning av riktlinjerna avseende rörlig Lön 2016
1 syfte att säkerställa att Konccrnlcdningens intressen överensstäm
mer med aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka möjligheten
att behålla medarbetare samt i syfte att främja Koncernledningens
aktieägande i bolaget omfattar den rörliga lönen dels ett ettårigt
kontant program, dels ett treårigt kontant program där det ettåriga
programmet innefattar ett incitament för Koncernledningen att för
vät-va och behålla aktier i bolaget medan det långsiktiga program
rnet ska innefatta en uttrycHig skyldighet att köpa och behålla aktier
i bolaget. Prestationstiden för det kortsiktiga programmet ska vara
ett år och för det långsiktiga tre år.
-

1. Ettårigt program för rörtig lön
för den verkställande direktören och övriga medlemmar av
Koncemledningen bosatta i Sverige ska den rörliga lönen enligt det
ettäriga programmet midmalt uppgå till 70 respektive 60 procent
av den fasta lönen för 2016.1 syfte att följa lokal marknadspr&ids ska
motsvarande lön för en koncerniedningsmedlem som är bosatt
utanför Sverige maximalt uppgå till 70 procent av den fasta lönen
för 2016. Med förbehåil för berättigade undantag ska den rörliga
lönen reduceras för sådan koncernledningsmedtem som inte åtar
sig att förvärva aktier i bolaget för åtminstone 50 procent av den
erhållna nettouthetalningen efter skatt och att äga dessa aktier i
minst tre år. Reduktionen av den madma)a ersättningen ska mot
svara 20 procentenheter av den fasta lönen. Den lägsta nivå som ska
uppnås för att erhålla någon utdelning samt den nivå vid vilken
maximal ersättning kan erhållas ska beslutas i början av varje år.
Dessa beslut fattas av styrelsen i förhållande till den verkställande
direktören samt av kompensationskommittén i förhållande till
Koncern ledningen i övrigt. Kostnaden för rörlig lön enligt det ettåriga incitamentsprogrammet för Koncernlednmgen för 2016 beräk
nas’ uppgå till mellan 0 MSEK och 15 MSEK beroende på utfall.
2. Långsiktigt program tar rörlig lön
Den långsiktiga rörliga lönen för verkställande direktören och
övriga medlemmar av Koncerniedningen sca, med undantag för
vad som anges nedan, maximalt kunna upgå till antingen 45 pro
cent av den fasta tönen 2016 eller 750 000 SEX beroende på kon
cernledningsmedlemmens ansvarsområde. Med förbehåll för berät
tigade undantag ska samtliga koncernlednngsmedlemmar förvärva
aktier i bolaget för hela den erhållna nettodthetalningen efter skatt
och behålla dessa aktier i minst två år. En koncemledningsmedlem
bosatt utanför Sverige kan därutöver delta i ytterligare ett långsiktigt
incitamenrsprogram vars maximala utfall är begränsat till 100 pro
cent av den fasta lönen vartannat år.
Utfallet av det långsiktiga incitamentsprogranmet beror på ett
kriterium som beslutades i början av 2016, men som mäts under
hela prestationsperioden 2016—2018. Kriteriet är koncernens totala
rörelseresukat för gruppens produktområden under åren 201620 18. Ingen utbetalning kommer att ske om ingen förbättring har
gjorts jämfört med koncernens jämförbara resultat för 2015.
Kostnaden för Koncernledningens långsiktiga indtamentspro
gram beräknas’ uppgå till mellan 0 MSEK och it MSEK beroende

på utfallet av programmet. för information om de av årsståmman
i april 2015 fastställda riktlinjerna för ersättning till koncernled
ningen se Not 5 Personal.
Framtidsutsikt
För heläret 2016 förväntar vi oss att konsumtionen av snus i Skandi
navien och moist snuffi USA fortsätter att öka, mäLt i antal dosor.
1 vår skandinaviska snusverksanihet bedöms det genomsnittliga för
säljningspriset per dosa minska något jämfört med föregående år till
följd av att modcsta prisökniiigar påverkas av effekten av en försva
gad norsk krona och mixeffekter hänförliga till den framgångsrika
lanseringen av XRANGE samt tillväxten inom lågprissegmentet.
Sedan december 2015 har konkurrensen på den svenska snusmark
naden ökat och vi förväntar oss att konkurrensen kommer att vara
fortsatt intensiv under resten av året. För vår verksamhet ror moist
snuffi USA, förväntar vi oss att högre priser mer än kompenserar
för negativa mixeffekter under året. Vi kommer att fortsätta arbeta
hårt för att försvara våra marknadsandelar både i Skandinavien och
i USA.
För cigarrer 1 USA förväntar sig Swedish Match att marknaden
fortsätter att växa under 2016 och att konkurrensen kommer att vara
fortsatt intensiv. Den amerikanska federala tittsynsmyndigheten
Food and Drug Administration fFDÄ) förväntas börja reglera cigar
rer under året och i samband med detta kommer Swedish Match, lik
som den övriga dgarrindustrin, att bli föremål för avgifter till F1)Ä.
Under 2016 kommer Swedish Match att fortsätta investera för
tillväxt utanför Skandinavien och bedömer att snusverksamheten i
USA kommer att fortsätta växa och uppvisa ökad bruttovinst och
minskade rörelsekostnader.
En betydande del av Swedish Match nettoomsättning och rörelseresultat genereras i USA. Under 2015 hade en starkare amerikansk
dollar, jämfört med 2014, en betydande positiv effekt för tillväxten på
både nettoomsättning och rörelseresuhat. För 2016 ftirväntar sig
Swedish Match en avsevärt mindre uttalad valutaomräkningsc&’kt.
Den effektiva holagsskatten för koncernen, exklusive intressebolag, förväntas vara något högre under 2016 än under 2015.
Swedish Match hingsilttiga finansiella strategi och utdelnings
policy är oförändrad och vi avser att fortsätta återföra medel som
inte behövs inom verksamheten till aktieägarna.
Swedish Match AB (publi
Swedish Match AB (publ) är moderbolag i Swedish Match-koncemen.
Moderbolagets intäkter härrör främst från utdetningar och
erhållna koncernbidrag.
Moderbolagets nettoomsättning för året uppgick till 40 MSEK (43).
Resultat före skatt uppgick till 3794 MSEK (1075) och nettoresultatet
för året uppgick till 3614 MSEK (989). Det högre net4oresultatet för
2015 är främst hänförligt till högre utdelningar från dotterföretag i
jämförelse med föregående år och lägre räntekostnader till följd at’ lägre
genomsnittliga räntebärande skulder.
Under perioden erhöll moderbolaget utdelningar om 2983 MSEK
(705), av vilka 1 739 MSEK är hänftirliga till en sakutdelning redovisad
till verkligt värde, och koncembidrag netto om 2016 MSEK (1 708).
En del av koncernens treasury-aktiviteter ingår i moderbolagets
verksamhet och inkluderar en väsentlig del av koncernens externa
lån. Majoriteten av dessa län har fasta räntesatser.
Under året uppgick amorteringar at’ obligationslån till 1 435
MSEK och nya obligationslån om 798 MSEK har upptagits. Under
perioden återköpte moderbolaget 7,5 milloner (3,7) egna aktier för
1 995 MSEK (890) och sålde 0,7 miljoner (0,4) äterköpta egna aktier
för t41 MSEK(53),
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under året uppgick
till 2 MSEK (1).
En utdelning om 1 464 MSEK (1 453) utbetalades under perioden.
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Koncernens resuttrknng
Not

MSEK

Nettoomsältning inklusive tobakoskatt
Avgår. tobaksokatt
Nettoomsättning

3

Kostnad fbr såLda varor
Bruttoresuttat

—

—

För5älJn,ngskostnader
Administralionskostnader
övriga tärelseintäkter och övriga röretsekostnader
Resuttatandet 1 intressetöretag och Joint ventures
Kostnader för flytt av distributionsanlaggningar

6
16
-

3,5,6. 7.21.26

RoreLseresuttat

2075

2016

27 638
—12952
16686

25 908
—12603
13305

—7697
6789

—7 189
6197

—2 177
—890

—1 910
-786

2

—6

327

285

—62
6 008

3 780

—

22
—656
—663
3545
—762
2803

27
—537
—510
3270

2 803
0
2003

2 625

0
2626

11.48
1636

1323
1323

Inklusive större engångsposter

1668

13 22

Exklusive större engångsposter

1436

1322

2015

2016

2 803

2 626

Finansiella intäkter
Finansietla kostnader
Finansnetto
Resuttattöteskatt
Skatter
Åtetsresuttat
Han 1

drligt

—

8

-

—

—

9

—61.6

2626

tiO

Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestammande inflytande
Äretsresuttat

—

10

Resultat per aktie. tore utspädning, SER
Inklusive större engångsposter
Exklusive större engångspost er
Resultat per aktie, efter utspödning, SER

Koncernens rp part över totresWtat
Not

USEK

Årets resultat
Ovrigt fotalresuftat som kan omforas till roxultaträkningen
Omräkningsd.fterens vid omräkning av utländska verksamheter
Omräkningsdifferenser som överförts titt årets resultat
Effektiv andel av förändringar i verktlgt värde på kassaftödessäkringar

19
19

—137
66

732

19

86

—57

Förandringar 1 verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört titt årets
resultat
Andelar. intresselöretags och tonI vent ures övrigt totatresuttat
Skatt hänförlig titt poster övrigt totalresuttat

19

8

—

19

260

322

9

—21
261

13
1 009

395

—610

7

—25

—

—

-

Delsumma. netto efter skatt
Övrigt totatresultat som inte kommer all omlbras till res ultaträkningen
Aktuarietla vinster/förluster avseende pensioner, inkt. särskild toneskatt
Andelar i intressetöretags och joint ventures övrigt totatresuttat
Skatthänfortigttitlposteriövrigttotatresuttat
Detsumma. netto efter skatt
Övrigt totalresuttat, nettoefterskatt

-

-

—

9

—155

156

248

—281

689

728
3353

Äretstotatresuttat

3292

Han farligt tillModerbolagets aktieägare
Innehav utan bestammande inflytande

3 292

Årets totatresuttat

3 292
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—

0

3 353
0
3 353
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Koncernens b&anSTkniRg
Not

MSEK

31 december2015

31 december2014

1 068
2 130

1 937

Tittgångar
Immaterietta tillgångar

11

MaterielLa anlggmngstiLtgångar
Skogsptanteringar

12

1 030

13

110

137

Andelari intresseföretag och tomt ventures
Ovriga långfristiga fordringar

16

5233

IS

4865
721

jutnaskattefordringar
Summa anläggningstittgångat

9

1018

976

9871

10006

693

Varutager

16

1378

2419

Kundfordringar

17

1 567

1 557

104

92

Färutbetalda kostnader och upptupna mntakter
Skattelordnngar

38

73

15

153

115

18

1 732
6952
14826

2 312
6567
16573

Aktiekapital

390

390

Reserver

837
—976

597
—709

251

277

Övriga
Likvida

korIfristga fordringar
medel

Summa omsättningstittgångar
SUMMATILLGÅNGAR

=

Egetkapitat

19

Balanserat resultat inklusive årets resultat
Eget kapital hänförtigt titt moderboLagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

1

1

252

279

20,25
23

7613

7803

212

268

21

1 682

1 815

Ovrigaavsättningar

22

656

610

Uppskjutna skatteskulder

9

755

671

10718

10966

653

1161
957

SUMMA EGET KAPITAL
Skutder
Långfristiga röntebarande skulder
Ovriga långfristiga skulder
Avsattningar titt pensioner och liknande fnrpliktetser

Summa tångfristiga skulder
Kortfristiga rantebarande skulder
Leverantörsskutder
Skatteskulder
Oeriga kortfristiga skulder

2025

602
78

52
2369

Upptupna kostnader och förutbetatda mntökter

23
24

1 659
715

Av5öttnmngar

22

147

98

3856
16572
14826

5368
76296
16573

Summakortfristigaskutder
SUMMASKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

sa Nct 275ia? ida saketeierecn Nal 2BÅaqardei samt ans,arsforptmkici,erochcmrniaaL’:Unjnearfar n!arrnatmon om icrcerncrs stä.ida sakerhetr oaS arnntuaiicrpi kte

730

ser
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Frndrinr i koncernens eget kapHt
Eget kapitaL häntörttgt tItt moderbolagets aktieägare
Innehav utan
Aktie
2016

Not

Ingåendeegetkapitatvidåretsbörjan

19

Ärets resultat
Ärets övrigt totalresultat. netto efterskaltit
Årets totatresultat
Utdelning
Äterköp avegna aktier
Av personal inLästa aktieoptioner
Avsättning till fn reserv genom indragning av egna aktier
Fondemission
Utgående eget kapital vid årets slut

kapitat

Reserver

390

—412

—

—

—

1 009
1 009

—

—

—

—

—

—

—

—3
3
390

Balanserat
resultat

—

—

—

597

-

Summa

bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapilat

—763

—786

1

—785

2 625
—281
2 366
—1 653
—890
53
3
—3
—709

2 625
728

0
0
1

2 626
728

3 353

—1 453
—890
53
0
0
277

3 353

—1 453
—890

—

—

—

1

0
0
279

Innehav utan
bestämmande
Inflytande

Totatt eget
kapital

689

1
0
0

279
2803
489

3 292

0

—

—_______

Eget kapttat hänförtigt titt moderbolagets aktieägare

2015

Not

19
Ingående eget kapitatvid årets början
Årets resultat
Årets övrigt tolalresuttat. netto etter skattit
Årets totalresultat
Utdelning
Äterköp av egna aktier
Av personal intösta aktieoptioner
Avsattning tiLl fn reserv genom indragning avegna aktier
Fondemission
Utgående eget kapitaL vid årets stut
1

Balanserat

AktiekapitaL

Reserver

390

597

—709

277

2803

—

—1 666
—1 995
141
0
0

637

—976

251

—

261

—

241
—

—

390

Summa

2803
268
3051
—1464
—1995
161
8
-8

—

-8
8

resuLtat

3292

—1 664
—1 995
161

0
0
1

252

Ovrigi ioulresuhai nom nqbr bwian5emi rnsutiai. best,rdv ahiuar,oiia wnsier och io,iusie, hjniori,ga liii ormSrbbesIamda pons,onsptanor sami koncernensaodi jo akioa,eib oinsier och loniusier,
rnirosseiaroi, och1n,ni ccniures hit nit belopp av 245 MSEK l-26t1. neiteoher inne och ehonininkanor
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Koncornens assafWesna1.ys
USEK

Not

Den Löpande verksamheten
30
Resultat före skatt
Resuttatandet intresseföretag och Joint ventures
Utdelningar erhållna från intresseföretag
Poster som inte ingår i kassaftöde m m
Betald inkomstskatt
Kassaftöde från den töpande verksamheten före törändringarav röretsekapitat
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitat
Okning 1—1/Minskning 1÷1 av vorutager
Ökning 1—1/Minskning 1+1 av rbretsefordringar
Ökning 1÷1/Minskning 1—lev rörelseskulder
Kassaf (öde från den Löpande verksamheten

2015

2014

3 565
—327
826
612
—726
3 730

3 270
285
235
253
—581]
2 893

1 110
—65
—1 027
3 768

933
—71
1388
3 276

—

—

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningslillgångar
Avyttring av materiella an(äggning5tit(gngar
Förvärv avimmaterietta tittgångar
Forvärv avdolterforetag
Investeringar i intresseföretag och JOint ventures
Forändring i finansiella fordringar mm
Kaasaf(öde från investeringsverksamheten

—25
—0
—513

Finansierlngsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av [ån
Återkop av egna aktier
Av personal intösta aktieoptioner
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieagare
Ovrigt
Kassaftöde från finansieringsverksamheten

798
—1 635
—1 995
161
—1 466
31
—3 924

—1 805
890
53
—1 653
7
—4 088

—669
2312
98
1 732

—1 085
3 166
232
2312

Summa minskning (ikvidamede(
Likvida medet vid årets början
Vatutadifferens i likvida medeL
Likvida medeL vid årets slut

—691
17
—16

—

—a

—

223
2
—2
—45
—0
274

—

—
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Noter fbr koncernen

1.

Redovisningsprinciper

Alla belopp i noterna till koncernens finansiella rapporter år i miljoner wcnaka
kronor (MSEK) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående
år, 2014.
Overensatämmetse med formgivning och tag
Koncernredovisningen tsar upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standard,s (IfRS) samt tolkningsuttalanden från LEOS Interpretations
Committee som har godkants av Europeiska kommissionen för tillämpning
inom EU. Vidare har RER 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
utfärdat av Rådet flit finansiell rappurtering. tillämpats. Misderholaget tillampar
samma redovisningsprinciper som koncernen utom 1 de fall som anges nedan
under avsnittet ‘Moderbolagets redovisningsprinciper’ Äraredovisningen och
kuncernredovisningen godkändes för publicering av styrelsen och koncernens
verkställande direktör den 18 februari 2016.
Förutsättningar vid upprättande av moderbotagets och koncernens
finansieLLa rapporter
Dc finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor (SEX) som också är
moderbolagets rapporteringsvaluta. Samtliga belopp, om inte annat anges, är
avrundade till närmaste miljontaL Sifforna 1 rapporten baseras på koissaliderings
systemet som är i tusental kronor. Genom avrundning av siffror i t.sbeller kan
det förekomma att totalbelopp inte motsvarar summan av ingående avrundade
hcltat Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsväxden,
förutom vissa finansulla tilLgångar och skulder samt biologiska tillgångar som
värderas till verkligt värde. Dr finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde består av derivalinstrumeni uds litsansidlla tillgångar kla’,siflcerade
som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningcn
eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Biologiska tillgångar avser skugs
planteringar. Tillgingar uds grupper av tillgångar som klassifteeras som till
g’.ngar för försäljning redovisas sens tillgångar till försäljning från det datum
vissa händelser bekräftar att tillgångarna cllr grupperna av tillgångar är till
försäljning. Tillgångar för försäljning redovisas till det lägsta av bokföd värde
och verkligt vardejusterat för försäljningskostnader.
Bedömningar och uppskattningar i de tinansietta rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företags
ledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar redovisningsprinci
perna och de redovisade beloppen för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Bedömningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och
ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga.
Det verkliga utfallet kan dock avvika från dessa bedömningar och antaganden.
Bedömningar och antaganden granskas regelbundet och ändrade bedcimningar
redovisas under aktuell period. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid
tilläsoprungenav IFRS som har en betydande inverkan pä de finansiella rapporterna
och de uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års
finansiella rapporter beskrivs närmare i t’tot 2 Kritiska uppstcnttningar och
bedilinningar

VäsentLiga t ttämpade redovisningsprinciper
Nedan beskrivna redovisningsprinciper har tilkmpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Vid undantag från
nedan beskrivta redovisningsprinciper beskrivs dessa noggrant i tbtnoter till
de finansiella apporter där undantaget förekommer.
Nya standarder, ändringar och totkningsuttatanden
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder och tolkningsuttalanden om
redovisningastandarder har tillämpats under 2015. Nya standarder och änd
ringar i standarder som tsar tillämpats från 1januari2015 beskrivs nedan.
Andra ändringar i IFRS som trädde i kraft den 1 januari 2013 har inte påverkat
koncernens finansiella rapporter.
Följande nya IFRS standarder.ändringaroch tolkningsuttalanden rörande
befintliga standarder som börjar tillämpas 1januari2015 har inte haft någon
väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat eller ställning IFRIC 21
Avgifter och årliga uppdateringar av IFRS 3 Förclagsfiirvilrv. IFRS 13 Viirdrring
till verkligt värde och FAS 40 Piirvaltningsfastigheter.
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Nya IFRS och totkningsuttatanden som ännu inte har börjat tiLlämpas
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder och tolkningsuttalanden gäller
från redovisningsåret 2016 eller senare och har inte tillämpats i denna årsredo
visning.
IFRS 15 btlmikterfnln ko,itrakt med kunder väntas träda i kraft 2018 och
ersätter (AS 18 l,itiiktcr och tAS 11 Entreprnadavtal tillhörande tolkningar när
den träder ikraft, och innehffler en metod i fem steg för att avgöra när intåkter
från kunder ska redovisas, Hur IFRS tS kommer att påverka koncernens redo
visning har inte bedömts,
IFRS 9 Finansiella instrument, som väntas träda ilcraft 2018 och ersätta lAS
39 Finnnsietlii inslrmnent: Redovisning och Värdering medför förändringar av
klassificering och värdering av finansIella tillgångar och skulder, däribland en
ny väntad mndcll för kredithirluster för att beräkna nedskrivning av finansiella
tillgångar, förändringar i redovisning och borttagande i rapporten av finan
siella instrument samt nya krav för allnsin säkringsredovisning. hur IfRS 9
konsmer att påverka koncernens redovisning har inte bedömts.
Genom tfRS 16 tcasimtgiwtiit som väntas träda ikraft 2019 ocls ersätter FAS 17
1 c’asingavtmit och tillhörande tolkningar när dcii träder ikraft. fastställs principerna
för redovisning, värderIng, presentation och upplysning av leasingavtal, både för
leasetagaren och lär Ieasrgivaren. där de Iksta leasingavtal vanligtvis återspeglas
i halansräkningen Hur IFRS 16 knmmer att påverka koncernens redovisning
har inte bedömts,
Följande nya IfRS-standarder, ändringar och tolkningsuttataisden rörande
befintliga standarder som börjar tillämpas 1januari 2016 eller senare väntas inte
få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat eller ställning:
Ändr’usgar av EPOS 10 Kvncernreitovisniug. FFRS It Sanuirbetsarramigciiiasig.
IFRS 12 Upplysningar om andelar i anilraföretag. IiIS 1 Utfrnuiiiiig avfiniuuidllo
rapport er. lAS 7 KussttJkidesunalys. lAS 12 Redovisning mlv itppskjutnu skatte
fordringmirför orcaliseramkförliistcr, FAS 16 Mat c’rjclta antäg,gningstillgiingar,
lAS 19 Eradttningar till anställda, (iIS 27Separatnfittaiisirlln mpportc’r. 14528
Innehar 1 intresseföretiig, (AS 38 bn,nateriella tillgiin,gar. lAS .1! Jord och akugs
bruÅ och ärliga uppdateringar av IFRS 2, FF853, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 8, IFRS
13, (AS 7, tAS 16, lAS 19, tAS 24, lAS 34 och tAS 38.
Konsotideringsprinciper

Koncemredovisningen upprättas i enlighet med koncernens redovisningaprin
ciper och omfattar redovisningen flit moderbolaget och samtliga dottertöretag,
joint ventures och intresseföretag i enlighet med nedansiäende definitioner
Krnscernintrrna fordringar och skulder. intälcter och kostnader och orealiserade
vinster och förluster som uppkommer vid koncerninterna transaktioner mellan
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen
Avyttrade bolag ingår i koncernredovisningen till och med tidpunkten för
avyttringen.

Dottertöretag
Swedish Match koncernen har ett antal dotterföretag i olika Linder för produk
titan och försäljning av Svedish Maich produkter Ett dutterfiiretag definieras
som ett företag som Swe4ish Match-koncerncn har bestämmande inflytande
över. Kontroll över ett ddtterföretag anses föreligga när ett nsoderbolag har
inflytande över ett investertngsobjekt, engagemang eller rätt till rörlig avkast
ning från sitt innehav i investeringsobjektet. och har möjlighet att påverka
avkastningen genom sittintlytande i företaget Ssvedish Mtch dstterföretag
ägs till too procent av Ssiedish Match-koncemen, med undantag för ett
os’äsenthgt minoritetsintresae i ett utlåndakt dotterföreiag. Det finns inga
dotterföretag där Swedish Match koncernen har väsentligt begränsad möjlighet
att komma åt eller använda dotterföretagens tillgångar. Swedish Match har
heller inga okonsoliderade enheter.
Koncemredovisningen innefattar samtliga dotterfliretag som Swedish
Match koncernen har ett bestämmande inflytande över.
Samtliga förvärv av dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden Meto
den innebär att förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varige
nom koncernen indirekt förvärvat dotterfliretagets tillgångar ocls övertar dess
skulder och eventualförpliktelser. Bolag som förvärvats under löpande år ingår
i koncernens redovisning från och med förvärestidpunkten till verkligt värde.
Transaktionskostnader för förvärv av donertöretag ingår inte i värdet av de för
värvade tillgängarna. Samtliga förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs i den
period de uppstår. Villkorade köpeskillingar relaterade till förvärv redovisas i
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1,

Fortsättning

balansräkningen till verkligt värde vid förvärvsdstumet. flllkorade köpe
skillingar klassificerade som skulder omvärderas i efterföljande perioder med
eventuella effekter redovisade i resultaträknlngen.
Resultatet från avvttrtng sv dotterföretag när det bestämmande inflytandet
upphör redovisas i resultaträkningen. Eventuella återstående intressen i avyttrade
företag värderas till verkligt värde och vinst eller förtust redovisas i resultaträkningen i den mån avyttringen sker externt.
Med jointventures avses de bolag i vilka Swedish Match tillsammans med
andra parter genom en överenskommelse har gemensam kontroll över verk
samheten. Intressetöretag är företag där koncernen har ett betydande infly
tande utan att det delvis ägda företaget är ett dotterföretag ellerjoint venture.
Normalt innebär detta att koncernen innehar 20—50 procent av rösterna.
Innehav i intresseföretag och joint ventures redovisas enligt kapitalandels
metoden och värderas inledningsvis till anskaffningavärde. Värdering av
förvånade tillgångar och skulder sker PS samma sätt som för dotterföretag och
det bokflårda värdet för intresseföretag och joint venWres innefattar goodwill.
transaktionskostnader och övriga koncernjusteringar.
Swedish Match andel av intresseföretags och joint ventures resultat etter
skatt efter förvärvet redovisas på en rad i koncernens resultaträkning och före
tagets andel av förändringar efter förvärvet i övrigt toialresultat, efter skatt, för
intresset&etsg och joint ventures redovisas på två rader i koncernens övriga
totalreultat. Äckumulerade törändringar efter förvärvet justeras mot investe
ringens bokförda värde.
Om ägarandelcn i ett intresseföretag minskar men ett betydande inflytande
kvarstår.bara en proportionell andel avde belopp som tidigare redovisats i
övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet. Resultat frän avyttring av
tntresscflireiag när bestämmande inflytande flirloras redovisas i resultaträk.
ningen Eventuella återstående intressen i avyttrade intressefiåretsg som avytt
rats externt omvärderas till verkligt värde med vinst eller förlust redovisad i
resultaträkningen.
.

UtLändsk vaLuta

(il Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skul.
der i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs
som föreligger på balansdagen. Icke-monetära tillgångar och skulder som
redovisas till historiska anskatfningwärden omräknas till valutakurs vid trans
aktionstillfället. Icke monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga
värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid
tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursföråndringar redoviaa5
sedan pä samma sått som övrig värdefdråndring avseende tillgången eller skulden
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultat
räkningen, valutakursditferenacr från icke-monetära tillgångar och skulder
redovisas som rörelseintäkter och rörelsekostnadcr, och valutakursdifferenser
frän monetära tillgångar och skulder redovisas i finansnettot.

(ii) Utländska verbamheters finansielLa rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra
koncernmässiga över och undervärden, omräknas till svenska kronor till den
valutakurs som gäller på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlands
verksamhet amräknas till svenska kronor till en genomsnktskurs för perioden.
Omeälcningsdifferenscr sorts uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter
redovisas som en omräkningsreserv i eget kapital via övrigt totatresultat.
Omräkningsditterensen för ett enskilt dotterföretag återföra till resultairäkningen
när dolterföretaget avytlras. Acktimulerade omräknlngsdifferenser innehåller
omräkningsditferenserackumulerade frän och med den 1januari2004.
Aclmmulerade omräkningaditferenser tilre den 1 januari2004 är fördelade
på övriga kapitalbtegorier och särredovisas inte.
Koncernens mest betydelsefulla valutor framgår av tabellen nedan:
-

Genomsnittskurs
januarI—december

Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inlivtande redovisas i koncernens halansräknmg
under eget kapital. skilt från eget kapital som tillhör moderbolagets ägare.
Innehav utan bestämmande inflytande innefattar vinst eller förlust och poster
i övrigt totalresultat som är hånforligt till innehav utan bestämmande intly
tande. Swedish Mateh koncernen har ett oväsentligt innehav utan bestäm
mande inflytande.

lanU

Valuta

USA
Euro-lander
Danmark
Brasilien
Norge

USO
EUR
DKK
BRL
NON

Stutkurs

31 december

2015

2016

2015

2014

8:46
9:36
1:25
2:57
1:05

6:86
9:10
1:22
2.92
1:09

8:61
9:19
1:23
216
0:96

7:79
9:47
1.27
2.92
1:05

Avytt rad verksamhet
Sålda verksamheter redovisas som avyttrad verksamhet om den representerar
en självständig rörelscgren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt
område som består av verksamhet och kassaflöde som tydligt kan avskiljas
operativt och i rapporteringssyfte från övriga koncernen. Resultatet efter skatt
för avyttrad verksamhet Samt resultatet frän försäljningen redovisas som en
separat post i resultaträkningen pS transaktionsdagen eller när ledningen är
förpliktigad av en plan att sälja och verksamhet som ska avvttras därmed om
klassiflcerss som tillgångar som innehas för försäljning. När en verksamhet
avvttras eller klasaificeras som tillgång sam innehas för fiirstiljning och redovisas
sam sådan räknas resultaträkningen för föregående perioder om. Balansråkningen
för föregående perioder räknas inte om

Ktassificecing m.m.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen
består i allt väsentligt av belopp som förväntas Stervinnasefler betalas efter mer
än tolv månader räknat från balsnsdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas äservinnas Uer betalas
inom tolv månader räknat från balansdagen.

Segmentsrapportering
Koncernens rörelsesegment är baserade på den interna rapporteringsstruktsaren.
Swedish Match högsta verkställande beslutsfattare är koncernens verkställande
direktör och koncerachefsom följer upp och fattar beslut om verksamhetafrägor
utifrån produktområden. Koncernens rapporteringssegment är Snus och moist
snutt. Övriga tobakaprodukter, Tändprodukter och Övrig verksamhet. Segment
har slagits samman när de ekonomiska förutsättningarna är likartade, exempelvis
bruttovinstmarginal. andel kapitalinvesteringar och påverkan från variationer
i konjunkturcykeln. Även likheter når det gäller typ av produkt. tillverknings
process, kunder, distributionsprocess och regleringar har beaktats för att
fastställa lämplig s.smmanslagning av segment. Det finns ingen intemförsäljmng
mellan segmenten, och koncernens finansiella kostnader och skatter allokeras
inte till segmenten.
Rörelsetillgångarna mäta inte på segmentsbasis.

Intäkter
Intäkterna från försäljning av varor redovisas när överenskommelse med kund
föreligger, leverans har skett samt alla väsentliga risker och förmåner har över
gått till kunden. Intäkterna omfattar verkligt värde för erhällen likvid eller
fordran for fiirsäbning av varor, efter rabatter och Pörväntade rc’turcr vid tiden
för försäljning

FinansieLLa intäkter och ko5tnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkttr på bankmedel, ford
ringar, räntebärande värdepapper och utdelningstntäkter. räntekostnader på
län och förpliktelser, valutakursilitterenser, orealiserade och realiserade vinster
pä finansiella placeringar och dertvatmilrUment sam används inom den tmaii
siells verksamheten. Kursdiffcrenscr som uppstår för operativa tillgångar csch
skulder redovisas i rörelseresultatet.
Ränteintäkteruch räntekitatnader beräknas enligt clfektis7äntemetkiden sam
är en metod för beräkning av upplupt’t anskaffningsvärde flit den finansieUa
tillgången eller finansiella skulden och periodisering av ränteintäkten eller råaste
kostnader över relevant period. Ränteint,ikter och räntekostnader ir1kluderar
periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabattr, premier
och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet sven viss fordrhn eller
skuld och det belopp som erhälls eller erlägga vid förfall.

Finansietta instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med
reglerna i LAS 39.
Finansiella instrument som redovisas i balansräk ngen inkluderar på tillgångs
sidan likvida medel, kundfordringar, aktier och andra egetkapitalinstrument.
lånefordringar och derivat. Bland sådana instrument som avser skulder och
eget kapital finns leverantörsakulder, emitterade skuld och egetkapitalinstrument.
länesiwlder Saint derivat. En finansiell tillgång eller skuld redovisas ibalaits
räkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
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finansiella tillgångar och skulder lcvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balanstäkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt
det finns en avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.
En finansiell tillgång (eller del av finansiell tillgång) avförs från balansräk
ningen när risken och rätten att erhälla kassailode från instrumentet upphör
eller har överförts till annan part. En finansiell skuld (eller del av finansiell
skuld) avförs från balansräkningen när skulden reglerats elter betalats.
finansiella tillgångar och skulder tas upp och avförs frän balansräkningen per
tilwiddagen.
Finansiella instrument redov1sa Initialt till ett anskaffningsvärde mot
svarande instrumentets verkliga värde med tillägg för rransaktionskostnader
för alla finansiella Instrutnent förutom de mm Ingår i säkringsredovisningen.
Redovisning sker därefter beroende på hur de har klassiflccrats enligt de krite
ner som anges nedan. Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar mot
svaras av tillgängens noterade köpkurs på balansdagen.
Finansiella tillgångar, inklusive derivat men exklusive kundfordringar, vär
deras till verkligt värde och tas upp i balansräkningen. Verkliga värden fast
ställs utifrån officiella marknadsnoteringar för tillgångar och skulder som är
noterade på ftnansmsrknaderna. 1 de fall det inte finns några noterade mark
nadspriser på en viss finansiell tillgång eller skuld fastställa verkligt värde
genom diskontering av alla framtida kassaflöden till aktuell marknadsränta för
liknande instrument.
Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar baseras på en nuvärdes
beräkning av framtida kassafiöden, TAS 39 klassi&erar finansiella instrument
kategorier. Klasstficeringen beror på avsikten med förvärvet av instrumenten
och bestäms vid ursprunglig anskaffningstidpunks. Kategorierna är fiiljande

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verktigt värde via resuttatet
l’tnansiella tillgångar i denna kategori innehas för handel. Dessa finansiella
instrument, som inkluderar vissa långfristiga fordringar, övriga fordringar, för
utbetalda kostnader och upplupna intäkter. värderas löpande till verkligt värde
Finansiella skulder i denna kategori innefattar även koncernens derivat som
tntc används för säbtngsredvvisning förändringar avseende finansl1la till
gångars och skulders verkliga värde redovisas i resultatrakningen

Län och fordringar
Likvida medel ingär i den här kategorin, tillsammans med lånefordringar och
kundfordringar. vilka redovisas i balansräkntngen till upplupna kostnader
Den förväntade löptiden för en kundfordran är kort och den redovisas till
det belopp som förväntas inllyta efter avdrag lor potentiella osäkra fordringar.
som bedömts individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i r&d
sens kostnader,
1 slutet av varje rapportpcriod görs bedömningar om det finns något ned
skrivningsbehov för de finansiella tillgångarna Finansiella tillgångar skrivs ner om
det finns sakligt belägg på en vårdeminakning till föl1d av en eller Ilera händelser
efter den initials redovisningen av tillgången och denna värdeminskande händelse
har påverkat dc beräknade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången.

Övriga finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel inkluderar leverantörsskulder,
räntebärande skulder och upplupen ränt.t. Skulder klassiticeras som övriga
finansiella skulder, vilket innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp
ltcr avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffmngstidpunkten värderas
ånen till upplupet anskaffningsvärde enligt cifektivräntemetoden.

Derivat som används lär säkringsredovisning
Samtliga derivat, inklusive valutakuradifferenser, redovisas till verkligt värde
balsnsräkningen. Förändringar i verkligt värde på säkringsinstrument. nar
tsassatlödessäkring tillämpas, redovisas i övrtgt tutalreaultat. Sakringsredo
visning beskrivs närmare nedan.

Finansiella tillgångar som kan säLjas
1 kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingär finansiella tillgångar som
inte klassilkerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som före
taget initialt valt att klassiftccra i denna kategori. Tillgångar i denna kategori för
vilka verkligt värde kan bedömas tillförlitligt värderas löpande till verkligt
värde och värdeförandringen redovisas i övrigt totalresultat. När investeringar
avförs från balansräkningen nmklassiflceras tidigare redovisade vinster och
förluster i övrigt totalresultat till resulraträkningen. Tillgångar 1 denna kategori
tom saknar noterat marknsdspris på en aktiv marknad och vars verkliga värde
inte kan bedömas tillförlitligt värdcras till anskalfniogsvärdc och prövas regel
bundet för nedskrivning. Eventuella nedskrivningar redovisas som rörelse
kostnader.

16 / Swedish Maich 2015

Derivat och sä kringsredovisning
Derivatinstrument utgörs bland annat av terminskontrakt och swappar som
nyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering av
rånterisker. Värdeföråndringarpå denvatinstrument redovisas i resultasräkningen
baserat på syftet med innehavet. Om säkringsredovianing inte tillämpas, redovisas
värdeökningar respektive värdeminskningar på derivatet som intäkter respektive
kostnader inom rörelseresultatet eller inom finananettut, beroende på syftet
med användningen av derivatinstrumentet och beroende på om användningen
relaterat tiU en rörelsepost eller en finansiell post. Vid säkringsredovisning
redovisas den ineffektiva delen på samma sätt som värdeflirändringar på derivat
som inte används för säkringsredovisning. 1 dessa fall då derivat används för att
hantera en ränterisk tillämpar Swedish Match såbingsredovisntng i enlighet
med lAS 39.

Fordringar och skulden utländsk valuta
För säkring av tillgångar eller skulder mot valutakursrisker används terminer
för att konvertera utländsk valuta till svenska kronor. Terminer används även
för vissa bindande avtal. För dessa säkringar behöva ingen säkringsredovisning
de både den säkrade posten och säbingsinstrunsentet värderas till verkligt
värde och värdeförändringar på grund av valutakursdiltcrenser redovisas över
resultaträkningen. Värdeförändringar avseende riirelaerelaterade fordringar
och skulder redovisas i rörelseresultatet, medan vårdeförändringar avseende
finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot. För närvarande har
Swedish Match inga säkringar i utländsk valut.t.

Kassaflödessäkringar
När derivat används för att konvertera räntebetalningsr 1 utländsk valuta till
fasträntebetalningar 1 svenska kronor, tillämpas säkringsredovisning i enlighet
med tekniken för kassaflödessäkring Förändringar av verkligt värde frän
otnvärdering av derivat som ingår 1 kassaflödessäkring och anta anses vara
effektiva enligt definitionen i tAS 39 redovisas mot övrigt tiitalresultat och
ackurnulcras i såkringsreserven, och eventuella ineffektiva delar redovisas
direkt mot resultatet Omldassificrring frän säkringsreserv via övrigt totalrrstiltat
mot result.strdkningen görs antingen när den säkrade posten påverkar resultat
räkningen eller när den säkrade posten har upphört att existera, till exempel
vid förtidsinlösen av skuld,

Säkr’tng avverkllgl värde
Nar fasta räntor omvandlas till rörliga räntor tillämpas säkringsredovisning 1
enlighet med tekniken försäkring av verkligt värde Förändringen av verkligt
värde som härrör frän omvärderingen av derivat redovisas direkt mot resultatet
och på samma sätt redovisas även den relaterade värdeförändringen från den
säkrade posten i resultatet. Den effektiva delen av säkringen neutraliseras där
med, Swedish Match hade inga säkringar av verkligt värde per den 31 decem
ber 2015.

Derivat som inte används för säkringsredovisning
Vissa derivat kan inte användas för säbingsredovisning. För de derivat där
säkringsredovisning inte kan tillämpas redovisas förändringar av verkligt
värde direkt i resultatråkningen.
Leasade tittgngar
För leasade tillgångar tillämpas TAS 1?. Leasing av anläggningstillgängar där
koncerner i allt väsentligt står för samma risker och förmåner som vid direkt
ägande. klssificeras som finansiell leasing l(onccrncn har dock ingått vissa
finansiella lesaingavtal avseende tjänstebilar. kopieringsmaskiner mm. som av
väsendighetsskäl redovisas som operationell leasing. Leasing av tillgångar där
othyraren 1 allt väsentligt kvarstår som ägare klassificeras som operationell
Icasing Lasingavgifterna kostnadsifirs linjärt över leasingperioden
Immaterietta antäggningstiLtgngar

II) GoodwiLL
Goodwill värderas som skillnaden mellan den överförda betalningen för rärel
aeförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder
samt eventualförptiktetaer. Goodsvill som uppkommit vid förvärv av intresse
företag inkluderas 1 det redovisade värdet för andelar i intresseföretag Beträf
fande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1januari 2004 har koncernen
vid övergången till IF RS inte tillämpat lfRS retroaktivt, utan det per denna dag
redovisade värdet utgör fortsättningsvis koncernens anakaitningsvärde efter
nedskrivningsprövning.
Goodwill värderas till anskallningsvårde minus eventuella ackumulerade
nedakrivningar Goodwill Fördelas till kasaagenerersndc enheter och prövas
årligen, eller vid indikation, för eventuell nedskrivning, Mer information om
koncernens goodsvill och prövning av nedskrivmngsbehov finns i Not 11
hn,uateric’lla anldggningstillgdugar.
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lii) Varumärken och övriga immateriella tiltgngar

Nedäkrivningar

Vaeumärken och övriga immaterielta tillgångar som förvärvas av koncernen
redovisas till anskaffningsvärdc minus ackumulerade avskrivningar och ned
skrivningar. Utgifter som kan tillskrivas torvarv av en immateriell tillgång
redovisas som kostnad når den uppkommer, under förutsättning att den inte är
en del av den immateriella tillgången vilket ökar den framtida ekonomiska för
månen av tillgången. Om det finns läneutgiftcr som är direkt hänförliga till
inköp, uppförande eller produktion av materiella tillgångar som tar betydande
ud att färdigställa iniduderas dessa kostnader i ansbffningsvärdet.
Utgifter för tbrskning som syftar till att erhålla ny teknisk kunskap redovisas
som kostnad då dc uppkommer. Utgifter för utveckling, där forskning eller
annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter
eller processer redovisas som övrig immateriell tillgång i balansråkningen om
produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar. Övriga
utgifter redovisas i resuhaträkningen når de uppkommer. Övriga immaleriella
tillgångar innefattar även programvara, licenser osv.

De redovisade värdena för koncernens tillgångar, med undantag för finansiella
tillgångar. skogsplanteringar, tillgångar Pär försäljning och avyttringsgrupper
redovisade enligt IFRS 5, varulager, fdrvahningstillgångar som används för
finansiering av ersättningar till anställda och uppskjutna skattefordringar,
prövas i enlighet med lAS 36 vid varje balansdsg för att bedöma om det finns
indikation pä nedskrivningsbehov. Om en sådan indikation föreligger beräknas
lillgångens återvinningsvärde.
för goodwill och andra immaterietla tillgångar med obestämbar nyttjande
period och immsteriella tillgångar som ännu ej är t’drdiga för användning
beräknas återvinningsvärdet årligen, eller vid indikation på nedskrivningsbehov
Åteninningsvärdet definieras som det högsta av nyttjandevärdet och verkligt
värde minus kostnader för avyttring, och fastställs normalt utifrån nvttjande
värdet beräknat med en värderingsmetod som baseras på diskonterade förväntade
kassaflöden. En nedskrivning som belastar resultatråkningen görs när det
redovisade värdet överstiger ätervinningsvärdet.1 samband med prövning
sv nedskrivningsbehov fördelas goodwill på den lägsta nivån av grupper av
kassagenererande enheter, baserat på produktgrupper och geografiska mark
nader, som följs upp av ledningen. Mer information om koncernens goodwill
och prövning av nedskrivningshehav finns i Not 11 Immaterietla anlägg
ningstillgångar.
Äterföring av en nedskrivning som redovisats under tidigare perioder för
andra tillgångar än goodwill redovisas när det finns en indikation på alL ned
skrivningen som redovisats under tidigare perioder inte längre finns eller kan
ha minskar. En nedskrivning som redovisats för goodwill återförs inte under
kommande perioder.

(iii) Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resuttaträkningen linjärt över de immateriella till
gångarnas beräknade ekonomiska nyttjandepedoder, såvida inte sådana nytt
jandepenoder är obestämbara, GoodwiU har en obestämbar nyttjandeperiod
och prövas med avseende på nedskrivningar årligen eller s1 snart indikationer
uppstår på att tillgången ifråga minskat i värde. Avskrivningsbara immaterietla
tillgångar skrivs av från det datum då de sr tillgängliga för användning. De
beräknade nyttjandeperioderna bedöms individuellt, men är normalt:
• varumärken 10—20 år
• övriga inunateriella tillgångar och balanserade utveddingsutgifter 5—7 är

Avsättningar
Bedömning aven immateriell anlåggningstiltgings resivärde och nyttjandeperiod
görs årligen.

Materietta antäggningstittgngar
Materiella anläggningstillgångar redovisasi kone.ernen till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
1 anskaffiuingsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänlbrbara till
tillgången för att bringa den pä plats och i skick för att utnyttjas i entighet med
syftet mcd anskaffningcn Länekostnader som är direkt häntörliga till inköp,
uppförande eller produktion sven tillgång som tar betydande tid att färdigställa
inkluderas i ansksffningsvärdet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgä.ngens beräknade ekonomiska nyttiandeperiod.
Mark och pågående nyanläggningar skrivs inte av. De beräknade nyttiande
perioderna är normalt:
• byggnader, rörelsefastigheter t2-40 år
• maskiner och annan teknisk utrustning 5—12 år
• inventarier, verktyg och installationer 5 10 år
• större komponenter 3—5 år
Bedömning sven materiell anläggningstillgängs restvårde och nyttiandeperiod
görs årligen.
Skogsptanteringar
Koncernen har skogsplanteingar för att tillgodose en det av behovet av råvara
1 tändstkkstillverkningen. I’oncernen värderar växande träd till verkligt värde
efter avdrag för uppskattadd försåljaingskostnader. Förändringar av verkligt
värde inlduderas i koncernens resultat för den period under vilken de upp
kommer. Verkligt värde för träden baseras på uppskattade marknadsvärden.

Varutager
Varuiager redovisas till det lägsta avanskaffningsvärdel och nettoförsäljnings
värdet på balansdagen. Änskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av
först in/först ut metoden fFIFU) eller till vägd genomsnittlig kostnad. Änskaif
ningsvärdet för fördigvarulager och pågående arbete innefattar nivaror, direkt
arbetskostnad, övriga direkta kostnader och pmduktionsrehsterade gemensamma
kostnader, baserat på normal produktionsnivä. Utgifter som uppkommer
vid transport av lagertillgångarna till deras nuvarande plats och skick ingår
i anskstfning;värdet för varulagret. Råntekostnader ingter inte i värderingen sv
inventarier. Nettofhrsäljningsvärdet är det beräknade försäljningspriset inom
ramen för den normala verksamheten minus beräknad kostnad för fördigstäflande
och försäljning av varan
Anskaffningsvärdet för avverkat tunmer uppgår till verkligt värde med
as-drag för beräknade försäljningskostnader vid tidpunkten för avverkning.
bestämda i enlighet med redovisningsprincipen för skogsplanteringar.

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal
eller informell törpliktelse som följd svett inträffad händelse, och det är troligt
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera för
pliktetsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Belopp som redovisats som avsättning är den bästa uppskattningen av den
ersättning som krävs för att reglera den nuvarande förptiktelsen efter rapport
periodens slut, med beaktande av risker och osäkerheter kring förpliktelsen.
Når en avsättning värderas genom att bedöma kassailödet för att reglera den
nuvarande förptiktetsen år dess redovisade värde nuvärdet av dessa ksssaflöden
(i de fall där påverkan från pengars tidsvärde är väsentligt).
Aktiekapitat
Äterköp av egna aktier och försäljning av egna aktier när aktieoptioner löses in
redovisas direkt mot eget kapital.

Ersättningar titt anstälLda
Kortfristiga ersättningar till anstälLda
Kortfristiga törmåner till anställda, exempelvis lön, semester, vinsidelning.
bonns och övriga förmåner, vilka förväntas bli reglerade inom tolv månader
redovisas som kostnader i resultaträkningen när tjänsterna erhålls,
För-väntad kostnad för vinstdelning och bonusptaner redovisas när bolaget har
en tega1 eller informell förpliktelse att göra en sädan betalning till följd av en tidigare
händelse och nären tillförlitlig bedömning kan göras av fiirptiktelsen.

Ersäuningarvid uppsägning
Koncernen redovisar ersättningar vid appsägningar om en händelse ger upp
hov till en förpliktelse gentemot en antälld när koncernen avslutar en anstätt
ning före den normala pensionsdagen eller när en anställd frivilligt accepterar
avgång i utbyte mot dessa ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid
uppsägning vid den tidigaste av följande dagar: ta) när koncernen inte längre
kan dra tillbaka erbjudandet om dessaersättningar eUer (b) när företaget redo
visar kostnader för en omstrukturerin som faller inom ramen för tAS 37 och
innefattar betalning av ersättningar vid uppsägning. Om företaget har lämnat
ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång beräknas ersättningar vid
uppsägning baserat på hur många anställda som förväntas acceptera erbjudan
det,

Ersältnfngartili anställda efter avslutad anstättning
Inom koncernen finns ett flertal s/iväl avgiftshestämda som förmånsbestämda
pnsionsptaner, varav vissa med förvaltningstillgängar i särskilda stifieler eller
motsvarande. Pensionsplanerna finansieras genom inhetalningar trän respektive
koncernfiiretag och dess anställda. Oberoende aktuarier beräknar storleken pä
de förpliktelsersom respektiveplan haroch omvärderarpensionaplanernas
antaganden varje år.
Pensionsavgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i resultat’
räkningen när de uppkommer.
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Pensionskosrnaden för förmänabestamda planer beräknas enligt den så kal
lade Pmjected Unit Credk-metoden ps ett sätt som fördelar kostnaden under
den anställdas återstilende yrkesverksamma liv. Dessa kostnader värderas till
nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar med användning av en diskon
teringsranta som motsvarar räntan på förstidassiga företagsobligationer eller
statsobligationer med en återstående löptid som ungetir motsvarar de aktuella
åtagandena. Kostnader avseende tjänstgöring, kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder och eventuella administrationskostnader som är hän
flirliga till törmånsbestämda pensionspianer klassificeras som rörelaekostna
der. En finansiell komponent som beräknas utifrån sliskonteringsräntan på
nettoskulden eller nettotillgången redovisas i finansneltoL Den finansiella
komponenten redovisas som räntekostnader eller ränteintäkter, netto per plan.
1 Swedish Match koncernbaiansräknlng redovisas pensionsåtagandet för
funderade planer netto efter avdrag för det verkliga värdet på planens förvak
ningstillgängar. Funderade planer med nettotillgångar. det vill säga med till
gångar överstigande åtagandena. redovisas som långfristiga fordringar. När
beräkningen leder till en tillgång och det inte finns något lägsta fonderingskrsv
är det redovisade värdet för tillgången begränsat till det lägre av överskottet i
planen och nusrärdet av framtida kostnader avseende tjänstgöring som företaget
ska stå föt Beräkning av diskonterat värde på förmånsbestämda förpliktelser
sich förvaltningstillgångarnas verkliga värde kan ge upphov till omvärderings
vinster och förluster. Dessa uppstår när det faktiska uttallet avviker frän det
beraknade resultatet eller när tidigare gjorda antaganden förändras. Vårderings
skillnader som uppstår vid omvärderingen av förmänsbestämda planer redovisas
som aktuariella vinster/förluster i övrigt totalresultat när de uppstår.
När det föreligger en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs för en
juridisk person och koncernen redovisas en avsättning eller fordran avseende
särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran för
särskild löneskatt är inkluderad i nuvärdet av nettotorpliktelsen eller netto.
tillgången. Särskild löneskatt avser pensionspianer i Sverige.
1 Sverige har koncernen förmänsbestämda förpliktelser efter avslutad
anställning för tjänstemän vilka är försäkrade av Alecta. Alecta är Sveriges
största livförsåkruigsbolag och tryggar större delen av den privata sektorns
förmånsbestämda pensitsnsplaner, ITP-planen. Alecta kan inte lämna särskild
information för respektive kunds förpliktelser och verkligt värde för tillhörande
tillgångar vilket år nödvändig information för Swedish Match för att kunna
redovisa förpliktelserna i enlighet med reglerna för förns.tnsbestämda pensions
planer. Alla förpliktelser 1 ansluttsing till de svenska ITP planerna redovisas
d,irför som avgittsbesUmda planer i enlighet med reglerna för pensionskassor
som omtattar (lera arbetsgivare.
From den [januari. 2016 kommer Swedish Match att ändra den metod som
används för att uppskatta service och räntekomponenter 1 intäkter och kost
nader relaterade till de formånsbestämda pensionspianerna i USA. Denna för
ändring jämfört med den tidigare metoden förväntas resultera len minskning
av service och räntekostnailskomponenter för 2016. Historiskt sett har dessa
komponenter uppskattats med hjälp av en enda vägd genomsnittlig diskonte
ringsränta som utgörs av avkastningskurvan fyleld kurvan) som använts för att
värdera förpliktelsen vid början av perioden. Vi har valt att använda hela
avkastningskurvan som metod för att uppskatta dessa komponenter genom att
tillämpa de specifika avistalurserna på avkastningskurvan att användas vid
taststmillandet av pensionsätagandet till relevant prognostiserade kassatlöden.
Denna ändring gjordes för att gren mer esakt mätning av service- och ränte
kostnadskomponenter genom att förbättra sambandet mellan förvantade
kassaflöden till motsvarande avistakurs längs avkastningskurvan Denna
förändring kommer inte att påverka värderingen av de törmänsb4stämda
förpliktelsc.rna 1 USA eftersom förändringen i service- och rånteilostnads
komponenterna kommer att kompenseras sven ökning sv aktuariella vinster
och förluster som redovisas som erfarenhetsbaserade antaganden. Viset denna
förändring som en förändring av redovlsnings bedömningar.

Aktieretaterade ersättningar
Fram till 2009 erbjöd företaget optioner för vissa ledande befattningshavare
med möjligheten att förvärva aktier i företaget Det verkliga värdet pä tilldelade
optioner redovisades som personalkostnad med motsvarande ökning av eget
kapital. l)et verkliga vardet kustnadsfiirdc’s under intänandeårct, eftersom
rätten att erhålla optioner var oåterkallelig det året om den anställda kvarstod
anställningen vid årsskiftet.
Sociala avgifter hänlorliga till aktierelaterade instrument till anställda som
ersättning för köpta tjänster kostnadstördes under det år dit optionerna intjänades.
Fr utländska anställda, som beskattas når optinnerna inses in. krrigera
beloppet för sociala kostnader fortlöpande med hänsyn till utvecklingen av
optionernss verkliga värde.
För 2010 inrättade styrelsen ett nytt långsiktigt lncltarnentsprogram för
ledande befattningshavare som ersatte optionsprogransmet. Enligt det nya pm
grammet kan behöriga ledande befattningshavare efter en preslamionspenod pis
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tre är erhålla en kontant bonua baserad på fastställda reatiltatmål för presta
tionsperioden. Kostnaderna för incitamentsprogrammet kostnadsförs under
tjänstgörlngsåret som är det första året. inbegripet sociala avgifter som är tilllämpliga för det land där beftsttningshavarna arbetar. Kostnaderna för incita
mentsprogrammet redovisas som personalkostnader med motsvarande belopp
redovisat som en långfristig skuld i balansräkningen. Den förväntade till
delningen kommer att ses över baserat på faktiskt resultat under prestations
perioden med eventuella förändringar på det förväntade utihliet redovisat i resultat
räkningen.
Berättigade deltagare i programmet har accepterat att köpa aktier i Swedish
Match AB för hela tilldelningen. neuo efter skatt, och ska behålla dessa aktier
under minst två år.
Skatter
lnlwmstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Tnkomstskatter redo
visas i resWtaträkningen utom då underliggande transaktioner redovisas i övrigt
totalresuhat varvid tillhörande skatteeltekt ucksä redovisas i övaigt totalrestiltaC
Aktuell skatt år skatt som ska betalas eller äterfis avseende innevarande år.
nied tillämpning av de skattesatser som är lagstadgade per balansdagen. Här
rapporteras även justering av aktuell skatt hånförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar ocls skulder. Följande temporära skillnader beaktas intet temporära
skillnader sons uppkommer vid första redovianingen av goodwill, första redo
visningen sv tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och som vid tid
punkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt
resultat, eller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag och
intressefisretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur redovisade värden på till
gångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt
beräknas med tillämpning av de skattesatser eller skatteregler som är beslutade
eller beslutade 1 sak per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader
ocis underskottsavdrag tor skatt redovisas endast 1 den män det är sannolikt att
dessa ksmmer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms som sannolikt -att de kan utnyttjas.
Eventualförptiktetser tansvarstärbindetsed
En eventuallompliklelse redovisas när det (uns ett nsäjligt åtag.rnde sons härrör
från unträltade händelser och vars förekomst cndast bckråftas av en eller flera
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas,
som skuld eller avsdttnissg. på grund svalt det inte är troligt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas.

ResuLtat per aktie
Beräkning av resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till moder
bolagets aktieägare och det viktade antalet urestående aktier underåret. När
resultatet per aktie efter utspädning beräknas, justeras antalet aktier fören
möjlig utspådning av aktierna på grund av optioner som tilldelats ledningen
och vissa nyckelanställda. Utspädningen äger enbart rum om optionemnas
tösenpris är lägre än aktiens marknadskurs. Utspädningen ökar i takt med
skillnaden mellan lösrnpriset och aktiens marknadskurv

Moderbotagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ärsredovisningslagen
f1995:t554) och bestämmelserna i RFR2 Redovisning förjuridisk persons m
utfärdats av Rådet för finansiell rapporlering. Enligt RFR 2 ska misderholaget.
i årsredovisningen för den juridiska personen. tillämpa alls IFRS-atandarder
och uttalanden som godkänis av EV så långt som möjligt inom ramen för år
redovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som kan
göras från IFES.
Skillnaderna mellan moderbolagets och koncernens redovisnlngsprinciper
framgår nedan.
Ootterfllretag. joinl ventures och intressetöretag
Andelar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag värderas till an
skatfoingsvårde. Del innebär att transaktionskoatnader vid förvärv ingår i
anskaffningrvårdet. 1 koncernens redovisning kostnadsförs törvärvsrelaterade
kostnader för dotterföretag när de uppstår.

Ersättningar hit anställda
1 moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånabestämd-a
planer n de som anges i lAS 19. Moderbolaget följer Tryggandelagens bestäm
melser och Finansinspektionens föreskrifter, eftersom detta är en förutsättning
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för skattemässig avdragsrätt De vasentligaste skillnadernajdmfört med reg
lerna i lÄS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den för
månsbestämda trpliktetsen sker utifrån nuvarande Iönenivå utan antagande
om framtida löneökningar. och att alla aktuarietla vinster och f&luster redo
visas i resultaträlcningen di de uppstär.

Skatter
1 moderbolaget redovisas obeskattade resener inklusive uppskjuten skatteskuld.
1 koncernredovisnitsgen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidtag och aktieägartittskott
Äktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras
i aktier och andelar hos givaren, 1 den män nedsknvning ej erfordras. Erhållna
och lämnade koncernbidrag redovisas över resultaträkningen som boksluts.
dispositioner i enlighet med RFR 2.

2.

Kritiska uppskauningar
och bedömningar
För att upprätta finansiella rapporter i enlighet med International Financial
Reporting Standarde (IFRS) krävs att uppskattningar, bedömningar och anta
ganden görs vilka påverkar de redovisade beloppen och fhljaktiigen kan det
faktiska utfallet komma att avvika frän gjorda uppskattningar.
Immaterietta tittgngar
Enligt IFRS ska iminateriella tillgångar definieras som att de antitsgen har
bestämd eller obestämd nyttjandeperiod. lmmateriella tillgångar med obe
stämd nyttjandeperiod skrivs inte as utan testas istället årligen för nedskriv
ningsbehov. Goodwill har enligt IFRS per definition obestämd nyttjandepenod
och skrivs därfiir inte a Förvärvade varumärken har ansetts ha bestämda nytt
jandeperioder och skrivs i allmänhet av över en period på 10—20 år. Nedsbiv
ningsbehovet fr vammårken och immateriella tillgångar som skrivs av prövas
när det finna flirhållanden som tyder pä att värdet på de immateriella tillgång
arna har minskat. Nedskrivningsprövningar innebär att ledningen gör väsent
liga bedömningar. till exempel antagande um prognostiserade kassalhiden som
används vid värdering avtillgängarna. Händelser i framtiden kan innebära att
ledningen drar slutsaisen att det fititts tecken på nedskrivningsbehov och att en
immateriell tillgång har minskat i värde. En nedsbivning till följd av detta kan
ra en väsentlig effekt på verksamhetens ställning och resultat. Koncernens
tmmatedella tillgångar per den 3 t december2015 uppgick till 1 018 MSEK och
avskrivningar uppgick till 44 MSEK. Beloppet för goodwill, som ingår i imma
terietla tillgängar, uppgick till 671 NISFK. Se Not Il hmiutk’riella autd,ggnings
tiilgdngar för ytterligare information om nedskrivningsprövning av immate
ricOs anläggningstillgä.ngar.

3. Segrnentsinformation
Swedish Match rörelsesegment bygger på den interna rapporteringsstmkturen.
Swedish Match högsta verkställande beslutsfattare är koncernens verkställande
direktör och koncernchef som följer upp och fattar beslut om verksamhetsfrå
gor utifrån produktområden. Koncernens rapporteringssegmenc år Snus och
moist snull Övriga tobsksprodukier, Tändprodukter och Övrig verksamhet.
Snus och ntoiat en uffär rökfria tobaksprodukter som tillverkas och säljs i
framför allt Sverige, Norge och USA. Sverige är världens Största marknad för
svenskt snus mätt i konsumtion per capita. Den norska marknaden, som är
mindre än den svensks, har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt.
USA är världens största marknad för moist snuif mätt i antal dosor och är
ungefär fem gånger så stor som den skandinaviska snusmarknaden. 1 Sverige
och Norge är Ssvedish Match marknadsledande. 1 USA är Swedish Mateh den
tredje största aktören på marknaden för moist snulfoeh har en snabbt växande
position inom svenskt snus. Några av de störst5 varumärkena är General,
Göteborgs Rap, Ettan, Grus; Catch, Kaliber, Kronan och XRÄNGE snusserje
i Sverige, n± General. General G.3. Nick & lnhnny och Th I.ah i Norge samt
Longhorn limber tVolf och General i USA.
övriga toliakeprodukterbestår avcigarrer och tuggtobak som tillverkas och
säljs i USA. Swedish Match är en av de största aktörerna på den amerikanska
marknaden för massmarknadscigarrer med välkända varumärken såsom
Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega, 1882, White OwI och Jackpot. Swedish
Match är den ledande tillverkaren i USA av tuggtobak och produkten säljs
framför allt i de södra delstaterna. Det största vansmärket år Red Man.
Marknaden fÖr tuggtobak visar på en nedåtgående trend.
Tdndprodukter innefattar tillverkning och distribution av tändstickor och
tändare samt kompletterande produkter. Swedish Match är marknadsledande
på ett flertal marknader för tändstickor, Vammärkena är mestadels lokala csch
mycket starka på respektive hemmamarknad. Exempel på varumärken är
Solstickan, Fiat Cux, Swan Vestas, Tres F,strellas, Feudor och Redheads.
Swedish Match största varumärke för engångständare år Cricket. Koncernens
största marknad för tändare är Ryssland. Kompletterande produkter år bland
annat rakhyvlar, batterier, lägenergilampor och tandpetare som säljs under
varumärket Fiat bix främst på den brasilian5ka marknaden.
övrig verksamhet inkluderar huvudsakligen distribution av tobaksproduk
ter på den svenska marknaden och koncerngemensamma kostnader.
Det finns ingen intcrnfilraäl;nsng mellan rörelsrsegmcnten, och koncernens
finansiella kostnader och skatter allokeras inte till segmenten. Rörelsetillgängarna
mäta inte på segmentsbasis. För intern rapportering upprättas segnsents.
rapporteringen i enlighet med IFRS.
-

-

Andelar i intreasefäretag och joint ventures
Nedskrivningsbehovet för andelar i intresseföretag och joint ventures prövas
när det finns tecken på värdcminskning Per den 31 december 201 uppgick
koncernens andelar i intresseföretag och joint venwres till 4 845 MSEK. För
mer information om koncernens andelar intresseföretag och joint ventures.
se Not 14 Andelar i intresseföretitg och joint ventures.
Rättstvister
Bcslaget är involverat lett antal rättsliga processer. Även ons det är företagets
övertygelse att man har en god position i dessa tvister kan ett oftirmånligt utfall
inte uteslutas, vilket kan ra en negativ påverkan pä företagets resultat
Koncernens ränstvister förklaras mer ingående i Not 28 Ätaganden samt
anssarsfdrbinddser och eventiial:illgiingar
Ersättningar titt anstättda elter avstutad anstättning
Kostnader och rorpliktelser hänförliga till tormånsbestämda pensionspbner
rednvtsas i koncernens finansiell,s rapporter baserade på aktuariella beräkningar
Aktusriella beräkningar är baserade på antaganden om diskonteringsränta,
framtida dodlighet, kompetssationstikning m.m., ofta för en bog tidsperiod.
Det verkliga utfallet kan komma att avvika från gjorda antaganden, vilket kan
leda till att det belopp som redovisjts i bala••ingen justeras. Förpliklelserna
i kcmcernens flirmänsbestämda peniiinsplanc’r och slukvärdsplaner efter
avslutad anställning per den 31 december 2015 bedömdes överstiga torvaltnings
tillgä.ngarnas verkliga värde med 1 591 MSEK. Koncernens förmjlnsbestämda
planer beskrivs närmare i Not 21 Eraättningar till anställda.
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,r

Fortsattning
Övriga

Snus och
moistanuif

tobaksprodukter

Övrig verksamhet

Tändprodukter

Swedish Match
koncernen

Resuttatandet

Summa
raretsesegment

ISTG

Rärelsesegment

2015

2016

2015

2014

2015

2014

2015

2016

2015

2016

Koncernextern
försätriing

2075

2016

—

—

—

—

2015

2014

16686
—377

13 305
—303

5 090

5001

3 829

2 832

1 295

1 295

6 272

6 178

Av- och nedskrivningar
Resuttatandetar i
intresseféretag och
jointventures2’

-176

—176

—59

—53

—38

—36

—43

—63

14 686
—317

13 305
—303

—36

—6?

3

8

285

1 109

—124

—33
3690

327

1 556

—lO
48

334

2207

1
218

360

2071

0
190

—68

RöretseresUltat

3666

360

336

6050

3780

—

—

—

-

—42

—

—

—62

—

—

—

—

2207

1 554

7 109

190

218

3648

3666

360

334

4008

3780

22
—686

27
—537

3545

3270

Kostnader för flytt av
distributions
antaggningar
Röretseresuttat. inkt.

2071

större engångsposter

—

—62
—166

—

-

—88

Finansietla intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

Nedskrivnmurm maier,eiLa uvtugningstttg5ngar me 1 MSFK1SI for Snus nch momt scott och MSEI( 121 hr Duvga iobaksprodnkier Inga nndskrNnmgar hurgimis av .n.maf evviia ani000nmgsciigängor
Hei2ret 2015 vhLdoror endast dv lorsta mv månaderna hr msuiiatandvien STS 1,0 iuijd iv mvr5n5vn hit eli kvurtais iordrinn5 rapporte,mgen Swed,sh MaNS resutiuiandnl STS nr O15 -nktnderr
enj,stvr,n vm 56 MEEK rxljteradi,II 2514 il inijd av en nmvkdenng au nyit1andepnrrodvr hironsa .nmoier,vfla och mainriella 1r555r9ar

1

Övnga
tubaksprodukter

Snus och
moist snutf

Övrig verksamhet

Tandprodukter

2015

2014

—0

—2

0

178

16

691

223

9

5

14

5

2015

2014

2015

2016

2015

2016

2015

2016

—2

0

0

0

0

0

—1

166

127

95

33

56

69

5

1

—

—

-

-

—

Swedish Match
koncernen

Resuttatandet
i STO

Summa
röretsesegment

2015

2015

2016

—2

0

-

697

223

—

14

5

2014

Omstrukturerings
kostnader och
resultat från

försäljning av
antäggflinqstiltgångar

Omstrukturerings
kostnader
Reatisattonsresultal
vid lörsällning av
matertella
antäggningstitlgängar
Investeringar

Materietta
anlaggfl inga
tillgångar0
Immaleriella
ningstill9åflgar
tnvcsteringvr malm

ciii

—

anIa5gnIngntlItgivgar or tandproduktsverksamhctcn nkluderarStnrploniering sv skog

Geografisk information
1 tabellen nedan hänför sig törsatjning till extenso kunder till det land dar kunden harsitt säteoch anläggningstillg.lngarbaseras på det land där företaget harsitt säte,
Fterna int.ikter och anläggningstillgängar tZirdels på de största landerna enligt följ.tnde:
Antäggningstittgångar”

Försäljning titt externa kunder
2016
2015

—

2014

2015

Land

USEK

Procent

14SEK

Procent

14SEK

Procent

14SEK

Procent

5venge
USA
Ovrtgavärtden
TotaLt

7 283

50
36
16
100

7 352
3869
2086
13305

55
29
16
100

6 797
1 195
601
8594

79
16
7
100

6 920
1 103
621
861.4

80
13
7
100

5163
—

2060
16686

Andra anlggmngsi’iIgingar av finansiella instrument uppskiulva skaticiordrivgar oh pensionstlilgävgar

Information om större kunder
Swedish nlatch försäljning genereras fran en dtvcrifierad kundportfolj iich koncernen dr därhir inte beroende av en enskild kund i någon nämnvärd utsträckning
Koncernens enskilt största kund stod lir 8 procent av koncernens totala netloomsättntng, varav 4 procent inom Snus och maist snuffach 4 procent tnom Övrig
verksanihet.
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4. Övriga rörelseintäkter och
övriga rörelsekostnader
Övriga rärelseintäkter och rörelsekostnader anges nedan:
Valutakursvinster
Valutakursftctusler
Resultat frän försäljning av agningstitlg8ngar
Totalt

2015

2016

52
—68
—2
2

16
—22
0
—6

Personal
Medetantalet anställda under 21)15, inklusive titlf’iilhigt anställda, uppgick i moderbolaget till 40 och i koncernen till 4 488. För 2014 var motsvarande siffra 41 res
pektive4 395.
Koncernens anställda fördelade per land sammanfattas i tabetlen nedan:
2015
Medetantal
(därav
anstättda män,%l
Moderbotaget
Sverige
Dotterföretag
Belgien
Brasilien
Dominikanska republiken
Nederländerna
Norge
Filippinerna
Sverige
Turkiet
USA
Övriga länder
TotaLt

Löner,

48

60

3
608
1 392
102
67
258
1 013
15
1 009
1
6688

Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppdelade pä kön:
2015

2016
Medelantal
(därav
anstälLda män,%l
61

3
672
1101
101

—

71
68
95
68
58
63
73
70
—

61

51

Vid
parlodens
sLut
Moderbotaget
Styrelsetedamöter
VD och övrig ledning
Koncernen
Styrelseledamöter
VD och övrig tedning

2016

(darav
mn,%J

Vid
perlodens
slut

Idärav
män,%(

10
7

60
71

10
7

60
86

102
46

58
83

79
60

62
88

—

70
50

68

67

268
997
IS
1167
2
4395

59
63
73
69
50
63

Stytniscsuppieantnrna ing)r Inta tabciion Vnrkslailando dlrokinrnr sam salar bolagsstyrnisn
ngiir bde k.jiegnr,, Styrntselcdamaicra:h VO och sorg iedn,nq

andra ersöttningar oszh sociala kostnader sammanfattas nedan:
2015
Lönar och andra
ars8ttnlngar

2014

Sociala kostnader

varav penslons
kostnader’1

Lneroch andra
ersättningar
72
1178
1 251

Moderbolaget

76

33

Dotlerforetag

1357

626

10
216

Koncernen totalt

1 633

659

226

Sociala kostnader

varav pensions—
kostnader”

52

28

508

p156

560

182

Dels ords sam kastnad lat- iärm)rt5tesarnda pena cnspiar.rcch nbeiairnngar titi aug ltsbestamda Cfl5 ansp anor lernius an sink id loneskatti

1 moderbolagets pensionskostnader ingär6 MSEK (6) som ärhänflirtiga till verkställande direktör och övrig koncerniedning som i genomsntt bestod av sex
personer under 2015 och sex personer under 2014.
1 dotterfdretagens pensionskosmader ingär 9 MSEK (7) hänfiirllga till verkställande direktöreroch övrig ledning bestäende av igenomsnitt2l personer under 2015
(18 personer2ol4). De flirm,tnsbst3mda rpliktetserna hönflldiga till verkställande direktörer och övrig lednlngpcrden 31 december 2015 uppgick till 79 MSFK t72)-
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Löner och andra erslittningar till styrelseledamöter. verkstä11and direktören samt övrig ledning och anställda sammanfattas nedan:
201/.

2015
StyreLse, VD och

Styr.LseVD och
övrig ledning”

varav rörlig Lön

Övriga anställda

övrIg ledning”

varav rörlig lön

övriga anställda

42

16

34

37

11

35

70
111

31
67

1321

45
82

16
25

1 133
1168

Uoderbotaget
Sverige

Dotterföretag
itatt 1 dotterforetag
Koncernen totalt

-

IStyretsen. VD och ovrig tedning bestod, qenomsntt av 3 personer 1131 moderbolageL Verhstatiande drektoror och ovrig ledning dotterioretagev bestod genomsnitt av 21 personer till, varav en person
var medlem, koncnrnlednngei For ytterligare nlormaton om ersatlvlng titt koncern:odnegen. se tabcOen Ersattning och ovriga förmåner titt koncerelednngen

Under 2015 har43 MSEK(31) kostnadsförts liii en vmstandctsstiftelae avseende koncernens personal i Sverige.

Etsattning titt Swedish Hatch AB:s styreLse
Ärssttimman den 23apr11 2013 beslutade att fö tiden fram till nästa .‘trsstsmma
den 28 april 2016 ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 1 750 000 SEX,
till vice ordförande ska arvode utgå med 830 000 SEX, till övriga stämmovalda
styrelseledamöter ska arvode utgå med 700 000 SEX vardera samt att ersättning
tur kommittéarbete ska utgå med 250 000 SEX vardera till ordförandena i kom
pensationskommitten och revisionskommittén samt att övriga ledamöter i dessa
koinmittéer ska erhålla 125000 SEX vardera. Inget styrelsearvode ska utgå till
styrelseledamöter anställda i koncernen.

Inga rörliga löner eller andra förmåner t,etalades till styrelseledamöterna för
styrcisearbete under 2015. Under 2015 utgick en inläsningsersättning till de tre
arbetstig.srrepresentanterna i styrelsen med 57 048 SEX vardera och Sir de tre
suppleanterna med 42699 SEX vardera. lnldsningsersättningen betalades av det
bolag i vilket arbetstagarrepresentanten var anställd. Arvoden utbetalda för 2015
och 20 t4 till årsstämmovalda styrelseledamöter framgår av följande tabeller:

StyreLsearvoden
2014

2015

1SEK

Styrelsearvode

Kompensalionskommitté

1 750

250

Totalt arvode
Revislons- tär styrelsearbete
kommItté

Conny Karlsson
Styrelseordförande

—

830

—

125

955

Jacqueltne
Hoogerbrugge
Styrelseledamot

Wenche RoLfsen
Styrelseledamot

Meg Ttvéus
Styrelseledamot

700

125

TotaLt

825

Styrelseledamot
Slyrelseledamot
Styrelseledamot

700

125

—

825

250

830

—

700

125

-

2 000

125

955

—

—

125

825

—

250

950

—

125
625

825
7205

500

700

125

700

—

825

123

825

—

825

250

950

125
625

825
7205

Joakim Westh
Styrelseledamot

700
6080

—

Meg Ttvéus
Styrelseledamot

700

700

Robert Sttarpe
Styrelseledamot

700

Ersllttning och övriga förmåner titt koncerntedningen
Ärsståmman den 23 april 2015 faststiltde följande rikt]injer för bestämmande
av ersättning till och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och
övriga medlemmar i koncernlednlngen. Medlemmarna i koncernledningen
omnämns “Koncernledningen’
Riktftnjernas sytie är att säkerställa alt bolaget kan rekrytera och behålla
medarbetare med, Sir respektive arhetsuppgift. adekvat kompetens och kvalifi
kationer. Ersättningsformerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta
för att säkerställa aktieägarnas intressen. Swedish Måtch tar hänsyn till såväl
internationell ersättningspraxis som den pra.’cis som gäller i det tand där den
enskilda koncernledningsmedlemmen är bosatt Riktlinjerna tillämpas med
avseende på medlem 1 koncernledningen som utses efter riktlinjernas anta
gande och för övriga medlemmar 1 Koncernledningen i den mån ingångna
avtal så medger.
Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön
form avett etrårigt incitamentsprogram och ett långsiktigt incitalnentsprogram,
pension. övriga förmåner samt villkor vid uppsägning.
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1 750

Totatt arvode
Revislons- ftr styrelsearbete
kommitté

Wenche Roltsen

Joaktm Westh
Styrelseledamot

Conny Karlsson
Styrelseordforande

tionskommitté

Karen Guerra

Charles Blixt
Styrelseledamot

1SEK

Styrelsearvode

Andrew Crtpps

Andrew Crtpps
Styrelseledamot

2000

Kompensa-

TotaLt

700
6080

—

500

1. fast tätt: Den fasta lönen för Koncernledningen ika vara marknadsanpaasad

och baserad på varje individs kompetens, hemvist, ansvar och prestation.
2. Rörlig lön,: Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen. ha rätt till rörlig
lön. Den rörliga lönen kan omfatta bäde ett ettårigt ineitamentsprogram
med utbetalning päföljande år beroende på programmets utfall och ett lång
siktigt program med en prestatlonsperied som inte ska understiga tre år Den
riirllga tonen ska i huvudsak baseras på specifika, tydliga, torutheståmda och
matbara finansiella eller oprationclla kriterier fastställda av styrelsen t Sir
hållande till verkställande direktören samt av kompensationskommittén
avseende övriga medlemmar i Koncernledningen. Den rörliga tönen ska
vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och ska reflektera den
praxis som gäller i det land där den enskilda koncernledningsmedlemmen år
bosatt
Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats pä grund
val av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

FINANSIELLA RAPPORTER

Fartsättn,ng

3. Vinstaudelssystem: Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match
vinstandetssystem.
4. Pensioner ochfdrsäkringnr: Älderspension, invatiditets- och sjukersättning,
förmåner avseende sjukvård och livfiirsäkring ska överensstämma med den
praxis som gäller i det tand där den enskilda koncerntedningsmedlemmen är
bosatt Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska företrädesvis
utgöras av premiebaserade pensionsptaner.
5. Ärgöngsvederkig mm.: för medlem i Koncernledningen ska sex månaders
ömsesidig uppsägningstid gälla. fast lön under uppsägningstiden och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den
fasta lånen för två år. Koncerniedningsmedlem bosatt utanför Sverige kan
emellertid erhålla uppsägningstid och avgångsvederlag som är konkurrens
kraftiga i det land koncernledningsmedlemmen har sin hemvist.
6. Övriga förnitiner: Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska
utgå i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner ska
utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och ska
motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
7. Styrelsens rätt attfrtlngd riktlinjerna: Styrelsen äger rått att frängå de av års
stämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda
skäl för detta.
8. &redningodi beslut: Det ska inom Swedish Match styrelse finnas en kom
pensationskommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och övriga anställningsvillkor för Koncernledningen utom såvitt
avser den verkställande direktören. Kommittén ska även bereda och fram
lägga beslutsförslag för styrelsen i frågor rörande lön och annan ersättning
och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. Därutöver är
kommittén behörig att besluta (och 1 förhållande till den verkställande direk
tören behörig att föreslå beslut till styrelsen) om kriterier och mål avseende
den rörliga lånen till Koncernledningen Kommittén äräven behörig att i
förlsällande till såväl verkställande direktören sam till övriga medlemmar av
Koncerniedningen, besluta om i vilken utsträckning sådana kriterier och
mål har uppnåtts.

Tittämpning av riktLinjerna avseende rörlig lön 2015
1 syfte att säkerställa att Koncernledningens intressen överensstämmer mcd
aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka möjligheten att behålla medarbetare
samt 1 syfte att främja Koncernledningens aktisägande i bolaget omfattar den
rörliga lånen dels ett ettårigt kontant program, dels ett längsiktigt program där
det ettåriga programmet innefattar ett incitament för Koncerniedningen att
förvärva och behålla aktier i bolaget, medan det långsiktiga programmet innefattar
en uttrycklig skyldighet att köpa och behålla aktier i bolaget. Prestationstiden
för det kortsiktiga programmet ska vara ett är och för det långsiktiga tre år.
Ettirigt program för rörlig lön: får den verkställande direktören och övriga
medlemmar avKoncemledningen bosatta i Sverige var den rörliga lånen enligt det
ettäriga programmet maximalt 70 respektive 60 procent av den fasta lånen får
2015.1 syfte att följa lokal marknadspraxis var motsvarande Idn fören koncern
ledningsmedlem som är bosatt utanför Sverige maximalt 70 procent av den fasta
lånen för 2015. Med förbehåll för berättigade undantag ska den rörliga lånen
reduceras för sådan koncemledningsmedlem som inte åtar sig att förvärva aktier
1 bolaget för åtminstone 50 procent av den erhållna nettoutbetalningen efter skatt
och att äga dessa aktier i minst tre är. Reduktionen av den maximala ersättningen
ska motsvara 20 procentenheter av den fasta lönen. Den lägsta nivå som ska uppnås
för att erhålla någon utdelning samt den nivå vid vilken ma.’dmal ersättning kan
erhållas ska beslutas i början av varje år. Dessa beslut fattas av styrelsen i t&håliande
till den verkställande direktören sanit avkompensationskommittén i förhållande
till Koncernledningen i övrigt
Långsiktigt program för rörlig lön: Den långsiktiga rörliga lånen för verk
ställande direktören och övriga medlemmar av Koncerniedningen ska, med
undantag för vad som anges nedan, maximalt kunna uppgå till antingen 45 procent
av den fasta lånen 2015 eller 750000 SEK beroende på koncerniedningsmesilem
mens ansvarsområde. Med förbehåll för berättigade undantag ska samtliga
koncemledningsmedlemmar förvärva aktier i bolaget för hela den erhållna netto
utbetalningen efter skatt och behålla dessa aktier i minst två är. En koncern
ledningsmedlem bosatt utanför Sverige kan därutöver delta i ytterligare ett
långsiktigt incitamentsprogram vars maximala utfall är begränsat till 100 procent
av den fasta lönen vartannat är.
-

Ersättning och övriga förmåner titt koncerntedningen
TSEK

Verkstältandedirektären
Övrigamedfammaravkoncernledningen
Totalt

2015
2016
2015
2016
2015
2016

Fast lön

RörLig ln

Övriga
förmåner

6639
6252
15692
16926
22137
21 177

6763
6412
16503
10338
23266
16750

136
152
7237
1 173
1371
1325

Kommentarer till tabetten
• 1 slutet ae2Ol5 bestod koncernledningen av sju personer inklusive verkstäl
lande direktören. Vid årsskiftet var verkställande direktören och fem övriga
medlemmar i koicernledningen anställda i moderbolaget och en niedlem
var anställd i doerföretag.
• 1 slutet av 20t 4 bestod koncernledningen av u personer inklusive verkstäl
lande direktören. ‘id årsskiftet var verkställande direktören och fem övriga
medlemmar i koncernledningen anställda 1 moderbolaget och en medlem
var anställd i doterföretag Två medlemmar i koncernledningen har varit
frånvarande del4r av 2014 på grund av föräldraledighet Ställföreträdande
medlemmar under denna fr.lnvaro ingår inte i antalet medlemmar i kon
cernledningen eller i tabellen ovan,

FörmånsKostnader
bestämda föravgängs

Pensionskostnader

Summa

2370
2271
5266
6860
7636
7130

15707
13086
38696
31297
56603
66383

färpliktetaer

vedertag

—

—

—

20098
18625
20098
18625

—

—

—

—

—

• Rörlig lön hänför sig till upplupna kostnader som belastar koncernens resultat
räkning under året för det kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogrammet.
• Övriga förmåneravser bilförmåner, sjukfårsäkring. tandvård, livfbrsäkring,
klubbmedlemskap och anra förmåner.
• Den redovisade pensionskstnaden avser kostnaden för fsirmänsbestämda
pension planer och .svgiftel- till avgtftsbestimda pensionsplaner (exklusive
särskild löneskatt).
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Rörlig lön
Koncerniedningen omfattades år 2015 av ett kort. och ett långsiktigt incha
mentsprogram (rörlig lön), som beskrivs närmare under presentationen av
riktlinjerna för lön och andra ersättningar ovan.
Det främsta prestationskriteriet rör VD och stabschefer i det kortsiktiga
incitamentaprogrammet för 2015 var koncernens rörelseresultat fexidusive
resultatandel 1 STG och investeringar 1 svenskt snus utanför Skandinavien).
VD och txe stabsdiefer hade dessutom ytterligare ett kriterium, avseende maximak
30 procent av det kortsiktiga inatamentsprogrammet. och som baserades påmäl
som styrelsen och kompensationskommittén beslutade om. De medlemmar i
Koncemledningen som var divislonschefer hade viss andel baserat på samma
prestationskriterium som VD och resterande andel baserat på prestations
kriterier anpassade till respektive division.
Prestationskriteriet för VD och övriga medlemmar i koncernledningen för
prestationsperioden som slutade 2015 rot det långsiktiga indkamentspmgram
som inleddes 2013, var huvudsakligen baserat på ett finansiellt kriterium (75
procent) och i mindre grad på ett subjektivt kriterium (25 procent). Det finansiella
kriteriet var koncernens ackumulerade rörelseresuhat (exklusive resultatandel
i SIG och investeringar i svenskt snus utanför Skandinavien). Resultatet för
det tinansiells prestatiunskriteriet fastställdes av kompens.ationskommittän
till 1674 MSEK för 2015 och 11140 MSEK för den totala prestationsperioden
2013 till 20t5. Beträffande det finansiella prestationskritcriet var tröskelvardet
för utbetalning och målet för att ma.xima] utbetalning ska utgå 12 299 MSEK
respektive 13 296 MSEK för den totala prestationsperioden. Det subjektiva
prestationskriteriet gällde uppFyllandet av strategiska mål och bedöms av
kompensationskommittén. Det totala utfallet för det långsiktiga incitaments
programmet var 12,5 procent.

1 det långsiktiga incitamentsprogrammet som inleddes 2015, är prestationa.
kriteriet för VD och övriga medlemmar i koncernledningen koncernens
ackumulerude rörelseresultat för produktområden för åren 2015 till 2017.
Ingen utbetalning kommer att ske avseende detta kriterium om ingen förbättring
har gjortsjlimförtmd koncernensjämförbara resultat flit 2014. Då det långsiktiga
programmet sträcker sig över tre är kommer det slutliga resultatet att fastställas
först i slutet av den treåriga prestationsperioden.
Utöver de ovannämnda programmen deltog divisionschefen för US Division
även i ett treärigt lokalt program. Detta lokala program löper över tre är och
vartannat år startas ett nytt program. Programmet kan således komma att ge
utfall vartannat år. Maximalt möjligt utfall 1 denna plan motsvarar den fasta
årslönen vartannat år.

Optioner
Koncernen hade fram till 2009 ett optionsprogram som kunde ge tilldelning av
köpoptioner avseende aktier i Swedish Match AB under 2010. Optionerna tilldelades deltagarna om två ömsesidigt oberoende kriterier uppfylldes: förbårtring
av rullande treårigt genomsnitt för koncernens resultat per aktie och resultatet
av avkastningen efter skatt på operativt justeral kapital. jämfört med genom
snittet för de tre föregående åren. För att tilldelas optioner skulle deltagarna
dessutom vara anställda i slutet av 2009. Optionema i 2009 års program tifidelades
i bötjan av 2010 och var oåterkafleiga vid tilldelningen. t länder som exempelvis
Sverige där köpoptioner inkomstbeskattas vid tilldelning erhöll dettagaren
optioner motsvarande värdet på nettotilldelningen och beloppet motsvarande
inkonstskatten utbetalades kontant till deltagaren. Övriga deltagare erhöll
optioner till värdet avbruttotilldelningen.

Antat och vägt genomsnittLigt tösenpris för optioner
2015
Wgt genomsnittlIgt
SEK

Utesiående vid årets början
Tiltdelade under året
Inlösta underåret
Forfatina under året
Utestäendevidåretsslut
Intäsningsbaca vid årets slut

2016

lösanpris

Antal under
Uggande aktier

vagt genomsnittligt
lösenprls

Antat under
liggande aktier

197.45

711770

178,11

1088106

—

197,65

—

711 770

—

—

161,52

376336

—

=

-

—

—

—

797,65

711770

—

—

197.65

71 1 770

Fr akteoptannrsom Insis n 2015 aar dan ganomsnilthg aktakrsen 250 34 SEK1253 Sh

Under 2015 löstes alla återstående optioner in, vilka utstälits avSwedish Match inom ramen för det ttdigarcoptionsprogmmmet. och det finns inga ytterligare
utestiende optioner.

Pensioner

Övriga anstättningsvittkor

Verkstätlandedirekt&en

Avgngsvededag m.m.

Verkställande direktören har en pensionsälder på 62 år och omfattas av
ITP.planen för lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. Pensionen enligt ITP
planen ska vara stutbetald vid 62 års ålder. Därutöver erägger företaget en
pensionspremie på 40 procent av den del av den fasta löien som överstiger
30 inkornstbasbelopp till en avgiftsbestämd pensionspiad.

För koncernledningen och verkställande direktören gäller sex månaders
ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvededag utgår med ett belopp motsva
tände maximalt 18 månaders fast lön om bolaget säger upp anställnngsavtalet.
Den verkställande direktören och två övriga medlemmar i konce$nled
ningen kan sjäLv säga upp sina anställningar med rätt till avgingsvederlag
enligt nvan om en större organisationsförändring inträllar som väsentligt
begränsar deras befattningar.

Ovriga medtemmar au koncernleöningen
De medlemmar sv koncernledningen som är bosatta i Svrige baren pensions.
ålder på antingen 62 år eller 65 år och omfattas av ITP-plånen för lånedelar upp
till 30 inkomstbasbdopp. Därutöver erlägger företaget för några av
koncernlcdningsmedlemmarna en pensionspremie motsvarande högst 35
procent av den fasta lånen över 30 gånger inkomstbasbeloppet. En medlem
av kuncerriledningen. som år bosatt utomlands, omfattas aven föt-månsbeståmd
pensionsplan med pensionslider 65 år. För denna medlem uppgår den 3rhga
rörliga lönen till högst 50 procent av den fasta lönen vid beräkning av
pensionsförmåner.
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6. Arvode och kostnads

8. Finansnetto

ersättning till revisorer

Finansietlaintäkter

Revisionskostnaderna ing6r 1 administrationakostnader enligt följande:
Arvode och kostnadsersättning titt revisorer
KPMG
Revlsionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag
TotaLt

2075

2014

7
0
1
1
9

7
0
1
1
9

Ändra uppdrag innefattartestning av IT-kontreNer.

7. Rörelsens kostnader fördelade
p kostnadssiag
Rorelsekostnader

Personalko5tnador
Av-ochnedskrvningar
Direkt material
Färdiga varor från externa tillverkare
Övriga räretsekostnader
Tatatt

2015

2014

2092
317
1 886
6118
2352
10763

1811
303
1 651
6035
2011
9817

Ränteintäkterhänfdrliga till pensionsfordringar
Ranteintäkter hänförliga till kassa och bank
Ränteinläkler hänfdrbga titt finansiella instrument som
innehasförhandel
Nettovalutakursfärändringar
Totalt

2015

2016

2
10

3
23

7
3
22

0
1
27

—82

—56

—367

—672

FinansieLLa kostnader
Räntekostnader hänförliga titt pensionsskulder
Räntekostnader hänförtiga tilL finansiella skulder
värderade till upptupet anskaffningsvärde
Rantekostnader hänförliga till kassaflödessäkringar
överfärda från eget kapital
Rantekostnader hanfärliga till finansiella instrument
avseende verkligt värde
Nettovalutakursförändringar
Övriga finansiella kostnader
Vinst wd omvärdering av finansiella skulder titt verkligt
värde
TotaLt
Finanenetto

—30

—

0

0
0
—9

—

—6
—

0

—486
—463

—537
—510

2015

2014

Kostnader för forskning och utveckling redovisas i resultaträkningen som
övriga rörelsekostnader. Under 2015 uppgick kostnader för forskning och
utveckling till! 18 MSEK(l09).

9. Skatter
Väsentliga delbelopp av inkomstskatten förde räkenskapsör som slutade den 3! december 2015 respektive 2014 fördelas enligt följande:
Skattekostnad redovisad i resultaträkningen
Akfuettskatt
Skatt på årets resultat
Justering för tidigare år
Totat skatt

2015

2016

Uppskjuten skatt
—827
—7
—836

—551
5
—546

92
0
92
—742

—97
—1
—98
—646

Uppskiufen skatt
Uppkomst och återföring av temporära skillnader

Effekt av ändrad skattesats
Totalt uppskjuten skatt
Summa skatter

lnkomstskatt redovisad utanför resuttaträkningen

Totalt

—175

167

—175

167

—155

154

—21

13

Detta innfaltar
Skatt redovisad i övrigt totatresuttat
Aktuariella nettovinster och forluster hänförtiga till
pensioner
Dmvärdering avvinst/förtust

på kassaftodessäkringar

Effekt av ändrad skattesats
Total skatt redovisad i övrigt totatresuttat
Total skatt redovisad utanför resuttaträkningen

—

—

—775
—175

167
167

Ävdragsgllla och skattepliktiga temporära ftllnader i balansräknlngen för räkenskapsären som slutadeden 31 december 20t5 respektive 2(14 sammanfattas nedan:
Uppskjutna skatteskutder och uppokjutna
skattelordringar
Förlustavdrag
Kundfordringar
Pensioner och ovriga formåner etter avslutad
anställning

Anstallningsformäner
Immatenelta anlaggningstillgångar
Antäggningsfillgångar

Periodiseringsfond
Varulager
Kallskatt i uttandska dotterföretag

Uppskjutna
skattefordringar

108
2
661
123
76
17
—

3
—

2015
Uppskiutna
skatteskulder
—

—

20
—

273
204
210
67
29

Finansiella tillgångar

19

Övrigt

78

—

Totatt

1 067
—49

804
—69

1 018

755

Kvittnmot PRlut0n skattetordran/skuld

2014

—

Netto

Uppskjutna
skattefordrlngar

108
2

7
3

621
123
—197
—187
—210
—66
—29
19

703
106
112
12

78

67

263

1 029
—53

726

685
106
—163
—192
—153
—49
—21
37
47
305

976

671

305

—

6
—

37

—

Uppsk]utna
skatteskulder
—

—

18
—

275
206
153
53
21
—

—

Netto
7
3

Netto uppskjutna skatteskutder och
ppskiutnaskattetordringar

-

263

-
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Fortsattning

10.

åren som slutade den 31 december2015 respektive 2014 sammanfattas nedaro

Före utspädning

Farändring av uppskiutna skatteskulder och
skattetordringar. netto

2015

2014

Ingående balans, nelto
Uppskjuten skatt redovisadi resuttaträkningen
Uppskjuten skatt redovisad i övrigt tofatresultat
Vatutakursdifferenser
Utaående balans, netto

—305
—92
175
—61
—263

—156
98
—167
—80
—305

Årets resuttal hänförligt till
moderbolagets aktieägare’t
Årets resuLtat hänfbrtigt titt
moderbolageta akt,eagare, exkLusive
stDrreen3ngsposter21
Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier, före utspädnlng
—

Etter utspädning

Inga uppskjutna skatteskulder redovisas tr potentiella temporära sldflnader som
avser andelar i dotterföretag och intresseforetag. Bolaget kan normalt kontrollera
tidpunkten flit äterfitringarav såcLmna temporära skillnaderoch inom den närmaste
framtiden är det inte troligt att några sådana kommer att göras.
Per den 31 december 2015 uppgick koncernens oredovisade avdragsgilla
temporära skillnader, exklusIve förlustavdrag, till 9 MSEK (lO), Tabetlen visar
storleken pi koncernens förlustavdrag och när de förfaller:
Belopp

Är
2015
2016
Därefter etter ingen tidsgräns
Summa redovisade skattemä5siga törlustavdrag
Summa skattemässlga förlustavdrag för vilka ingen
skattefordran redovisats

-

—

689
689

Avsumning mellan ukattekostnaden och resultatet fire skatt multiplicerat med
den svenska skattesatsen för räkenskapsiren som slutade den 31 december
2015 respektive 2014 sammanfaltas nedan:
2016

2015
Avstämning av effektiv 5kaltesat5

%

14SEK

Resultat (‘öre skatt____________________________3565
22,0
780
22,0
Svensk skattesats
Justering för uttänd5ka
71
1,5
2.0
skattesatser
Redovisat resultat från
—1,9
—1.9
—69
intresseföretag, nelto etter skatt
0,0
0,1
5
Aktuell skatt lör tidigare år
—68
—2,5
—1.9
El skattepliktiga intakter
0,1
6
0.2
Ei avdragsgilla kostnader
0.0
1
0,0
Oredovisade underskott
0,0
0
Effekt av förändring as skattesats
18
D,6
0.5
Ovrp,oster
20,9
,72_,j9
Redovisad effektiv skatt

3270
719

%

USEK
—

-83
7
0
—

‘——_______________________________________

74
6,4’,,

-

-

Skatmesatsen under 2015 har ökat påverkat av en starkare amerikansk dollar
och vinstökning i USA, vilket har resulterat i att en större andetav inkomsterna
beskattats i USA till en hög bolagsskattesats. Ökningen motverkades delvis av
nettoeffekten frän poster av engängskaraktär.
1

2016

2803

2625

2779

2625

193506566

198475826

2015

2016

2803

2625

2779

2625

193 506 566
23720

198 675 826
107 503

193530266

198583328

Resultat per aktIe, före utspädning, SEK

2015

2016

Inklusive större engångsposter’l
Exktus,vls större eflgånsposferii

16:68
16:36

13 23
13.23

Resultat per aktie, etter utspadning, SEK

2015

2016

Inklusive större engångsposter’l
Exktusivestorreengån,gsposterTl

16:48
16:36

13:22
l322

‘

-63

2015

Årets resultat häntorligt tf Il
moderbotagets aktieägare’t
Årets resultat hänfortigt titt
moderbolagets akt eagare. exklusive
större engangsposter’
Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier, före utspädning
Effektavutfardadeaktieoptioner
‘Jägt genomsnittligt antal utestående
aktier, efter utspädning

°

49

—
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Resultat per

Rvsiitloioi mr iiiil2roi 2015 nkloderr endol dc iorsta nio min,iöcena tSr rvsultalandeion i STO
till ibipi ac nsecglnqcn biL nit korOls lordrolning rapporteringon Swndsh Malch rosuliatandeL
SIG for 20f5,nkladnraren usier,ng om 5&MSER relaterad till 20thtitl tolldav nnomvardrrring au
ny51acdrperrodnr turnsa rrrmalnrorta ouh rm,ierielia tdlgingar
Resuitsiet for hehirei 2Sf 5 oM udcrar ndasi dn forsla nio månaderna for ivsultalandeten OTtO
lift iotjd au ouor5ångirn idi ni’ kvartati tordro,n,ng ropporteringen Jierat foten storm
negångspost inom Swcd:oh Maich I33 MSEK eller sliattl och osaneamnda omuardenvg au
nyttjandeperroder ausvende SIG

Bolaget har stallt ut käpoptioner till ledande beflsttningshavare och nyckelpersoner,
vilka kan ge upphov till utspädningseffekt. Del vägda genomsnittliga antalet
uteståendc aktier efter utspädning beräknas genom aLl lägga till utspädnings
effekten på utestående köpoptioner till del vögda genomsnittliga antalet ute
stående aktier, Kopuptionerger endast upphov till ulspädningseffekt om den
genomsnittliga marknadskursen pi aktien under perioden överstiger köp
oplinnernaslöscnpris Utspädningscttckccn pil utcstäcnde käpoptiouerdr
antalet nya aktier som skulle emitteras om alla optioner md ett lösenpris som
understigerden genomsnittliga aktiekursen under året löstes in, minus antalet
aktier som skulle kunna forvarvas till denna genomsnittliga aktiekurs förde
likvida medel som betalats for inlösen av köpoptionerna.
Samtliga utställda optionerharett lösenprissomär lägreän dengenomsninliga
marknadskutsen på aktien under 2015. Under 2015 löstes alla återstående
optioner in, vilka utstälhs av Swedish Match inom ramen för det tidigare
optionsprogrammet, och det finns inga ytterligare utestående opltoner. En
tabell över antal och vågt genomsnittligt lösenpris för optioner under 2015
finns i Not 5 Personal.
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11.

im materielLa anläggningstillgångar

Immateridlla anlåggningstillgängar per den 31 december bestod av följande:
övrtga Immeterietta
Goodwitt

Totalt

—

2015

2016

2015

2016

2015

2014

2075

2016

673

595

989

931

—

—

—

—

198
5

—

—

—

—

—

37
710

78
673

1 866
14
4
0
66
1 966

1 723
5

—

202
16
4

—1
136
1 866

—39

—39

—

—

—833
—46

—751
—41

—

—

—

—

—

—

—39
671

—39
634

Anskaffningsvrde vid årets början
Inköp/investeringar
Omktassificeringar2
Justering
Vatutakursdifferenser etc.
Anskaffningsvärde vid årets sLut
Ackumuteradeav-ochnedskrivningarvidåretsbörjan
Året5avsknvnlngar
Årets nedskr:vningar
Justering
Valutakuradilferenser etc.
Ackumuteradeav-ochnedskrivningarvidåretsstut
Bokförtvärdevidåret5stut
2

titlgångaril

Varumärken

—

0
27
1 016

—

—

58
989

0
220

—l
0
202

—706
—16

—668
—15

—89
—27

—66
—25

—

—

—

—

—

—

—

—20
—762
273

—63
—706
283

0
fl
—116
106

1
0
49
116

0
—20
—898
1 068

—

1
—63
—833
1 030

OonrgammateneiIa iiIqSnar bestirho dsakIgen av prngnJmvaro och tcenner
Under 2015 omklasvficerades 6 MSEX frän pågående nyanlaggn1nq hit rejukvora

Inga laneutgifter för linmateriella tillgångarhar aktiverata under 2015.
Koncernens immateriella tillgångar bedöms alla ha bestämd nyttjande
period med undantag för goodwill som per definition i If RS har obestämd
nyttjandeperiod.
Äv och nedskrkningar har kostnadsförts i resultaträkningen enligt nedan:
Av- och nedskrivningar
Kostnad för sålda varor
Forsdtjningskostnader
Administcationskostnader
TotaLt

2015

2016

0
—20
—26
—64

0
18
—23
—61

GoodwiLL
Nedskdvningsbehovetavkoncemensgoodwifl prövasårligen ellervid indikation
på nedskrivningsbehov. 1 samband med prövning av nedsbivningsbehov för’
delas goodwill på den lägsta nivån avgrupper av kassagenererande enheter,
baserat päpmduktgmppcruch geografiska marknader. som fbljs upp avledningen.
De redovisade värdena fördessa grupper av kassagenererande enheterjämförs
med deras återvinningwäede. vilket fastställs utifrån nyttjandevärdet. Om det
redovisade värdet är högre kostnadsförs mellanskillnaden i resultaträkningen.
Nyttjandevärdet på en kassagenererande enhet beräknas med en värderings
modell som baseras på diskonterade irväntade kassaflödcn. Kassaflödena
prognostiseras explicit tor de kommande fem åren sch därefter tiUämpas en
slutlig tiIlväctfaktor för att beräkna stutvärdct. Kassafläden som används i
värderingsroodellen prognostiseras mot bakgrund av historisk erfarenhet och

Kassagenererande enhet
Verksamheten för Ovriga tabskspradukter
Verksamheten fortandprodukter
Verksamheten för moist snuff i USA
Totatt

prognoser, och i övrigt p3 antaganden som ledningen anser vara rimliga. Dessa
antaganden kan bli föremål för förändring om förutsättningar förändras eller
information blir tillgänglig som päverkarantagaasdena. Dc främsta antagandena
vid beräkning är försäljningsökning, EBlTDÄinarginal, rörelsekapital och
investeringsbehm; diskonteringsränta och slutlig tiilväxtfaktorpä det fria kassa
flödet, Antaganden för försäliningsökning EBITDAmarginal rörelsekapital
och ineesteringsbehov baseras på historiska trender under de senaste fem åren
tillsammans med interna prognoser förde kassagenererande enheterna. Dis
konteringsräntorna beräknas genom att vikta kostnaden för lån och kostnaden
för eget kapital med målet för Swedish Match skuldsåttningsgrad. Beräkningen
av kostnaden för hin baserat på lokala rigktria räntenivåer med en landspecitik
riskpremie för tillämpliga marknader, lokala skattesatser och en för Swedish
Match spCLiItk räntemarginal Beräkningen avkostnaden för eget kapital base
ras på CAPM modellen (Capital Asset Pricing Model) där genomsnittsbeta fhr
branschen justerat för kapitalstruktur, lokala riskfria räntor och en riskpremie
för eget kapital appliceras. 1 och med att lokala räntor ingår i beräkningen av
diskonteringsräntor, är beräkningarna av nyttjandevärdet känsligt för ändrade
marknadsfiirhållanden.
När nedskrivningsbehovet för goodwill prövades under2OlS översteg
nyttjandevärdet de redovisade värdena för samtliga kassagenererande enheter.
För att beräkna kassaflöden efter den explicita prognosperioden har en slutlig
tillväxtfaktorom 1 procent (0,5) använts för Övriga tobaksprodukter. 1 procent
(2) fiirTändprodukter och 1 procent (1) för muist snult-verksamhelen i USA.
Nyttjandevärdena översteg även de redovisade värdena för samtliga kassa
genererande enheter när en känslighetsanalys genomfördes som ökade dis
konteringsräntan med 2 procentenheter eller minskade tillvä.’ctfaktom med
2 procentenheter. Realstiska frändringar i viktiga antaganden visar således
inga indikationer på nskrivningbehos

Ganomsnltttlgtvägd
kapitatkostnad före
skatt 2015. 3’.
7,3
13,6
8,6

Go!ti kassagenererande enheter
Genomsnitttigtvågd
kapitalkostnad före
2015
skatt 2014, %
626
170
77
671

7,6
13,6
8.1

2014
602
170
62
636
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12. Materietla antäggningsti[1gngar
Materiella atiläggningstilgångar per den 31 december bestod av följande
Byggnader och
mark0
Anskaffningsvärdevidåretsbörjan
Inköp/investeringar
Rörelseförvärv
Forsdtjningar/utrangeringar
0mktasstceringarI
Vatutakursdifferenseretc,
Anskaffningsvärdevidketsstut
Ackumuterade av- och
nedskrivningarvidåretsbörjan
Åretsavsknvnmgar
Årets nedakrivningar
Roretseforvärv
Forsalningar/utrangeringar
Vatutakursdifferenseretc
Ackumuterade av- och
nedskrivningarvidåretsstut
BokförtvärdeVidåretsslut

Maskiner och andra
tekni5ka anläggningar

—

Inventarier. verktyg
och Instaflatloner

Pågående
nyantäggningar

Totalt21

2015

2014

2015

2016

2015

2016

2015

2014

2015

2016

1076
152

996
1
2

3396
55

3099
46

718
73
1
—66
2
—21
729

658
76
1
—20
2
6
718

106
195

105
83

5292
476
1
—166
—6
33
5651

6857
206
3
—87
0
315
5292

—392
-58

—2950
—255
—7
—2
86
—225

—633
286

—3355
1937

—

0
17
8
1252
—656
—32
—

—

—

—

—lao

22
57
1076

116
62
3507

—66
67
266
3396

—393
—27
0
—1

—2466
—177
—1

—2162
-170
—7

—

—

63
—190

—633
—63
0
—1
43
18

—2666
928

—636
293

—

—

—

—8

—36

83
—28

—496
756

—656
619

—2589
918

—

—1
20
—3

—

—

0
—139
6
163

0
—91
7
106

0

—6

—

—

—

—

—

—

—

—

0

3

—3355
—272
—1
—1
126
—18

—1
163

0
103

—3521
2130

‘it hyqgnsdercrh mark ingår mdrk och markIorbältringartll ett boktert oard av 100 MSEK (102)
“1 totala matere(la aniagningstiltgårigar ingirnie skogsplantaringar
1 smktanhceringar ngår mairrnlt. anäggningitit(g2ngar som emk)a,sif cerats trån pigiende nyaniaggningar Under 2015 omkl,ssiliccrades ANSER trän pig2ende nyantaggnmg titt m1okvara

Pagående nyanbggningar h.snftir sig främst till investeringar i produktion.sanläggningar.
Inga låneutgifter har akttverats som materiella anläggningslillgångar.
Av och nedskrivningar under året om totalt 273 MSEK (262) belastade kostnad för sålda varor i resukaträkningen med 210 MSEK (205). administrationskosrnader
med 22 MSEK (19) och förs.iljningskostnader med 41 MSEK (38).

13. Skoqsptanterincar
Sltogsplanteringar per den 31 december bestod av följande:
Skogsp(anteringar

Bokfärt värde vid årets början
Inkäplinvestenngar/nyplantenng
Forsäljning/utrangartng under året
Forandnng i verkligt värde
Omktassificeringar till leger
Vatutakursdifterenser etc.
Bokfört värde vid kets slut
—

2015

2014

137
17

120
19

—

—

—

—6
—38
110

—8
6
137

Koncernens skogsanteringar består av poppel. ch barrskog som per den 31
december 2015 uppgick till 5 960 hektar. Trädens ålder varierar från nyplante
ring upp till 30 är. Skogen innehas i syfte att säkerställa tillgängen pi virke for
delar av produktområdet Tändprodukter.
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Den under året avverkacie skogen värderades till 6 MSEK vid tidpunkten tör
avverkning och bestod av 69000 kubikmeter virke.
Det verkliga värdet på skogsinnehaven baseras på en uppskattning av volym
och p1 marknaden gällande virkespriser med avdrag för fiirsäljningskostnader.
Denna uppskattning görs individuellt för vatje älderskategori och virkestyp.
Votymuppskattningarna baseras på mätning avhöjd och diameter på träd samt
antalet träd per areal. För 2015 var förändringen av verkligt värde obetydlig.
Vid avverkning av koncernens barrskog finns krav pä älerplantering Vid
normal årlig avverkning innebär detta att cirka 150 hektar återplanteras. Under
2)115 återplanterades 167 hektar (210)) harrskcig För närvarande finns inget
motsvarande krav vad gäller poppet
Skogsplanreringar kan angöpas av skadeinsekter. sjukdomar och bränder.
För att minska dessa risker tillämpas ett program för skade ,ch brand
bekämpmng.
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14. Andetar 1 intresseföretag och joint ventures
Koncernens andelar i intresseförerag och joint ventures redovisas entigt
kapiralandetsmetoden.

AndeLar i intresseföretag
Scandinavian Tobacco Group (SIG) bildades 1 oktober 2010, efter en sammanslagning av Scandinavian Tobacco Group AlS tobakwerksamheter och Swedish
Matrh verksamheter för maskintillverkade cigarreri Europa, amerikanska
prensiumdgarreroch piptubak. Vid bildandet ägde det danska bolaget Skandina
visk Holding A/S 51 procent avaktiema i STG och de resterande 49 procenten
ägdes av Swedish March.
Transaktionskostnader pil 19 51SEK hänförilga till investeringen i STG ingår
1 anskallningsvilrdcL Fiser transaktionen ägde Swedish Match 19 procent av
nectotillgångama som överforts till 51’G och 49 procent av den totala realisa
tionsvinsten har reserverats i koncernens balansräkning. 1 koncernens redo.
visning har därför bokfört värde för STG-investeringen justerats med den upp
skjurna realisationsvinsten till ett belopp av 543 MSEK.
Övriga intresseföretag som inte är av betydande karaktär för Swedish March
är Arnold Andril GmbH & Co. KG, ett cigarrförerag i Tyskland med 40 procent
ägarandel, Malaysian March Co, SDS. Bl-ID., som är distributör av framförallt
tändstickor och tändare i Asien med 32 procent ägarandel. och Road Cargo
Sweden 1-lolding AB med 49 procent ägarandel som genom sina dotterbolag

tillhandahåller vägtransporter med SMD Lagistics AB som en Stor kund. Den
23 december2015 förvärvade Swedish Match resterande 51 procent i Road
Cargo Sweden Holding AB och lämnade 100 procent av aktierna Road Cargo
Sweden AB, ert dotterbolag till Road Cargo Holding AB, till EB Road Cargo AB
i utbyte mot ett 25-procentigt innehav i EB Road Cargo AB.

Siffrorna i tabellen nedan avser förändringen i bokfiirt värde.
Intressetdretag

2015

2016

Bokfärt värde vid årets början
Andelari intresseföreteg
Andel av nettoresultat I :ntressetbretag

5 221
2
363

4 482
10
333

Andel av övrigt totatresultat intresseföretag
Utdelningar från ntressefcretag
Vatutakursdifferenser etc
Bokfört värde vid årets stut

268
—826
—186
6 865

296
—235
335
5 221

Under året erhöll Swedish March en utdelning frän SIG om 816 51SEK (223)
och 8 MSEK (12) från övriga inrressefdretag.

Nedan speciflceras total finansiell ställning för intresseföretagen och det motsvarande bokfiirda värdet. Frän och med fjärde kvartalet 2015 redovisas Swedish Matcli
resulratandel i STG med ett kvartals fördrö)ning, baserat på offentliggjord finansiell rapportering. Till föl1d av förändringen visar dc redovisade uppgifterna för
2015 förSIG resultatandelen för niomånadersperioden till och med seprember2t)l5. Swedish Match resuttatandel förövriga intresseförerag redovisas med en
eftersläpning pi1 en månad, baserad på dess interna finansiella rapportcring. Justeringar till följd av inrrcsseförctagens ärliga revision äterspcglas i de efterföljande
rapporteringsperiodema.
Scandinavian Tobacco
övriga
Group AlS
Intressefaretag
Tatatt
Nettoomsättning
Röretseresuttet
Resultat lexklusive dvrigt totalresultatl
Övrigt totalresultat
Årets tatatresultat
Summa omsättningstillgängar
Summa anläggningstittgilngar
Summa kortfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Egetkapitat
Egetkapitatandet
Goodwill
Uppskiuten realisattonsvinst netto
efter transaktionskostnader
Bokförtvärdevidåretsstut

—

2015

2016

2015

2816

2015

2016

6 229
900
619
566
1 165
5 652
11 869
2 230
6 593
70698

7 676
960
671
606
1 276
6 062
11 712
1 873
6 629
77652

1 060
13
6

1 063
20
10

8 539
980
681
606
1 286
6 628
11 806
2 186
6 517
71736

5275

5666

—

—

—563
6732

—563
5102

—

—

6
595
163
330
129
276

10
586
96
311
88
282

7 269
913
625
5h6
1171
6 267
12012
2 560
6 722
10976

108
5

113
6

5383
5

5757
6

—543
4845

—563
5221

—

—

113

119

AndeLar i joint ventures
Under 2009 bildade Swedish March och Philip Storris International (PMI) ett exklusivt juinr venture företag. SMPM International AB, isyfte att kommecsiatisera
svenskt snus och andra rökfda robaksprodukterglobalt utanför Skandinavien och USA. Enligt joint venture avtalet äger vardera parten 50 procent i MPM Intet
national. Swedish March andel av nettoförlusten under 0t5 uppgick till 36 MSEK (47). l)en 1 oktober 2015 upplöstes SMPM International AB och vaumilrkena
och vissa andra tillgångar haråtergått till den ursprungliga ägaren. Separata övergängsavral har undertecknats varigenom Swedish March kummeran leverera snus
produkter till PM! förvissa marknader och PMI kommer att hantera distributionen för Swedish Match produkter i Kanada.
Siffrorna i tabellen nedan avser ftirändrmgen i bokfört

Jolntventures
Bokforlvarde vid årets början
lnvesteringsr i joint ventures
Nettoförlust i tonI ventures
8oktörtv’irdevidiretsstut

1 tahdllen nedan specificeras total finansiell sriilning torjoint
tände.

2015

2016

11
25
—36

23
33
—67
17

—

Nettoomsöttning
Rörelseresultat
Resultat
Ovrigt totatresultat
Årets totatresuttat
Summa omsaltningslitlgångar
Summa antaggningstiltgångar
Summa kortfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Egetkapitat
Bokfört värde vid rats slut

venruto

företagen

201

2016

6
—71
—72

7
—96
—95

—

—

—72
30
0
29

—95
56

0
32

—

—

1

22
11

—

Transaktioner med intresseföretag och joint ventures
Inom ramen för den normala verksamheten genomhir Swedish March transaktioner med intresseföretag oLh joint ventures. Dessa transaktioner är priusatta enligt
marknadsmdssiga sil&or. Pordringarpå dessa bolag uppgick till 27 51SEK (34) försäljningen till intresseföretag och joint ventures uppgick till 169 51SEK (170).
Skulder till dessa bolag uppgick till 10 51SEK (6). Totala inköp från intressetöretag och joint ventures uppgick till 103 51SEK (108).
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15. Övriga [ångfristiga fordringar 17.
fl g a r

och öv ci g a ford r i

undforUringar

Kundfordringar perden 31december bestod av följande:

Långfristiga fordringar bestod per den 31 december av följande poster:

2015

2016

Långfristiga finansieLla fordringar
Ovetskott i pensionsplaner
övnga långfristiga fordringar

621

601

91
9

81

Totalt

721

693

Långfrlstigafordringar

Kundfordringar

2015

2016

Kundfordringar

1 569

1 585

Reserv förosäkra kundlordringar
-

11

Kundfordringarnetto

2015

övriga kortfristiga fordringar

2016

Kortfristiga finansiella fordringar

21

0

Mervärdesskattefordringar
Ovriga karlfnslia fordringar

16

Is

115
153

100
115

TotaLt

Sokfärt värde vid årets ingång

Avsättning
Ätervinning
Nedskrivning
Förvärv

Övriga kortfristiga fordringar bestod per den 31 december av följande poster

Kreditrisken för koncernens långa och kortfristiga fördringar bedöms som låg

Vatutakursdifferenser, avriga avdrag eller tittskott etc.
Boktörtvärde vid årets utgång

16.

2014

2015
Varutager

Fardiqvarutager
Produkteriarbete
Råiobak

Totalt

Kortfristiga

Lång
fristiga

Totalt

477

1 496

—

1 496

227

41
573

68
387

—

286

227

1378

Lång
fristiga

477

—

41
367

—

—

68

219

606

269

—

269

2200

279

Ovrigt insats- och
lörbruknings

material
Totalt

286
1151

2419

Under 2015 har varutagretskrivits ner med 19 MSEK (15).
1 övrigt insats och förbrukningsmaterial ingår avverkad skog som redovisas
titt verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Avverkad skog utgör
en försurnbarandel av övrigt insats och förbrukningsmateriat
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2016

—28

—23

—7

—9

9

5

1

1

—

0

3
—21

—1
—28

2015

2016

Ej förfaltna

1 492

1 692

38

66

7
lO

9
11

1 547

1 557

31 dagar

Totalt

Kortfristiga

2015

Ätdersanatys av kundtordringar

Förfallna 31—60 dagar
Forfallna» 60 dagar

Virulsger per den 31 december. efter avdrag for inkurans och tördelat på vad
som bedöms vara atervinningsb.rt inom tolv månader (kordristiga) respektive
eller mer än tolv månader (långfristiga), beatär .iv följande pirster:

—28

1 557

Per den 31 december2015 hade kundfordringar om 55 MSEK (66) Förfallit
men inte skrivits ned. Aldersanatysen av dessa kundfordringarärfördelad
enligt följande;

Färfatina

\]arul.ager

—21

1 567

Koncernens avsättning för nedskrivnlng av kundfordringar har förändrats
enligt nedan:
Reserv far osäkra kundtardnngar

En stor det avde tsngfnstiga finansiella fordringamahänfbr sig till livförsäkringar
i ett icke svenskt dottertl3rstag och en betydande det av det resterande beloppet
hinför sig titt valutakurssäkringar som använda för att minska valutakurs.
exponeringen av moderbolagets obligationslån upptagna i utländska valutor.

—

Swedish Match har vanligtvis inga stältda såkerheter relaterade till kundfordringar.
De tio största kunderna står för 38 procent (39) av den totala nenoomsattningen,
Kundfordringar är vanligtvis denuminerade i lokala valutor, vilket får en
obetydlig inverkan på valutakursrisken. Avsättningeis för nedakrivning av
kundfordringar hänför sig främst till osäkra kundfordringar sam bolaget riskerar
att Inte få in, Kreditrisken för koncernens kundfordringar bedöms som låg. För
ytterligare information, se Not 25 Fuiausiellci irntrunienl rschJinciiiaiellti röker.

18.

Likvida medeL

Likvida medet

2015

2014

Kassa och bank

1732

2312

Totatt

1732

2312
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19. Eget kapital.
Måt, paticyer och processer tät hantering av kapitat
För alt skapa en god och stabil verksamhet har styrelsen i Swedish Macch bedömt att koncernens finanspoticy ska vara att sträva efter en nettoskuld som är högst tre
gånger EBITA. Styrelsen har vidare kommit fram till att Swedish Match strategiska position stöder en utdelningspolicy med en utdelningsandel på 40—60 procent
av årets resultat per aktie, men nivån kan avvika från detta intervall om resultatet inkluderar större engångsposter. Styrelsen föreslår en total utdelning på 20:00
SEX per aktie, vilken består av en ordinarie utdelning om 8:00 SEX och en extra utdelning om 12:00 SEK. Den föreslagna ordinarie utdelningen på 8:00 SEK mot
svarar 55 procent av årets resultat per aktie, exklusive större engå.ngsposter. Den föreslagna extra utdelningen om 12:00 SEX är i överensstämmelse med Swedish
Match finansiella policy om att återfhro medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna och en följd av den partiella försäljningen av STG i samband
med börsintroduktionen av STG på Köpenhamnsbörsen, Nasdaq Copenhagen. Den föreslagna ordinarie och extra utdelningen uppgår sammanlagt till 3 778
MSEKbaseratpå de 188,9 miljoneraktiersom varuteståendevidårets utgång. Utdelningen för2ot4, som utbetalades20t5,uppgicktffl l464MSEKmotsvarande
7:50 SEX per aktie, vilket motsvarar 57 pracent avärets resultat per aktie, exidusive större engångsposter.

Totala antalet återköpta aktier och ackumulerade återköp som ingår i balanse
rade vinstmedel redogörs för nedan:
Antal aktier
Itusentatl
Återköpta egna aktier vid
årets början
Årets inköp av egna aktier

Ackumulerad effekt på
eget kapital IMSEKI

2015

2014

2015

2014

6 823
7473

2 955
3 765

—23 235
—1 995

—22 398
—890

—712

—376

141

53

—6000

—1 500

8

3

—

—

—8

—3

7584

4823

—25089

—23235

inlösta aktieoptioner under

året
Avsattning till fri reserv genom
indragning av egna aktier
Fondemission
Äterköpta egna aktier vid
åretsstut

Sedan återköpen inleddes i juni2000 uppgår det totala antalet återköpta aktier
till 229,7 miljoner aktier och det totala antalet indragna aktier uppgår till 207,4
miljoner aktier. Det totala antalet aktier som sålts som ett resuhst av att
optionsinnahavare löst in sina optioner uppgår till 14,6 miljoner aktier.
Ärsstämman den 23april 2015 beslutade om att förnya mandatet att åter
köpa aktier upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget Dessutom beslutade
tirsatåmman om indragning av 4 miljoner tidigare återköpta aktier. Det totala
antalet aktier i bolaget efter mdragningarns uppgär till 196.5 milioner aktier.
Under året återköpte bolaget 7,5 miljoner aktier för 1 995 MSEK till ett
genomsnittspris av 266:91 SEX. Per den 31 december2015 uppgick bolagets
innehav till 7,6 miljoner återköpt aktier motsvarande 3.86 procent av totala
antalet aktier. Under året sålde Swedish Match 0.7 miljoner aktier i samband
med att optionsinnehavare löste in sina optioner till ett genomsnittspris om
197:45 SEX, om totalt 141 MSEK. Under första kvartalet löstes alla återstående
optioner in, vilka utstållts av Swedish Match inom ramen r det tidigare
oplionsprogrammet, och det finns inga ytterligare ttteståcnde optioner. Det
totala antalet utestående aktier, efter återkäp och försäljning av återköpta
aktier, uppgick till 188,9 miljoner vid årets slut.

Förändring av reserver förackumuterat övrigt totatresuttat och innehav utan bestämmande infLytande
2014

Salansvidåretsbörjan
Årets resultat avseende innehav utan bestämmande inflytande
Årets omrakningsdifferens i utländsk verksamhet
Omräkningsdifferens överfbrd till årets resultat
Effektiv andel av förändringart verkligt värde på kassaflödesaakringar
Andelar t intresseföretag och joint ventures, netto etter skatt1
Skatt hänförlig till poster i dvrigt totatresuttatl
Balansvidåretsetut

2015
Batansvidåretsbörjan
Årets resuttat avseende innehav utan bestdmmande 9ttytande
Årets omräkningsdifferena t utländsk verksamhet
Omräkningsdifferens överford titt årets resultat
Effektiv andel av förändringar i verkligt varde på kassaflodessäkrtngar
Forandringar i verkligt värde på kassaflodessäkrtngariverforda till årets resultat
Andelari intresseförelag och joint ventures. netto efter skattv
Skatt hänförtig tiltposteriövrigt totatresuttat
Balansvidäretsslut

‘

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Säkringsr.s.rv

Omräkningsreserv

—126

—288

—

—

—

732

1
0
0

—

—

—

—57
—3
13
—172

768

1

Sktlngsreserv

Omräkningsreserv

Innehav utan
bestämmande
initytande

—172

768

—

—

—

—

86
8
10
21
89

—

—

326

—

—

—

1
0
0

—137
66

—

—

—

—

—

250
—

1

926

Andelar, nimsseioroivg ch javt vOriuros nnoiaiiarSwedisii Maich anniC av ovr gi tat’osuiai redavsat r.iresScfOreiats och t° Cl veni’arOa irnansnet!a rapporiar, 5åsum ,us:er ng av verh;gt vatde på
tnransnet!a nns:rumest och kartan g skatt sami omraknngseftchton ris omrahnnr.g av fnans etta apparter attandska dutierioretag sam hr upprätt.it na innansielta rappantor en 00500 vaua an votu
ton sam ntresse’iretaget eiter,a cl senture redovrsar 1 ann tur
For jtierhgare niarmatan om skattekamperenior som avser sar go pastorn toiatresaiUtet se Not 9 Ska ilar

Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar akumulerade flirändringar av verkligt värde på
kassaflödes;äkringsr hånfihrltga till säkrmg av ränterisker.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdilferenscr som uppstår vid
omräkning av finansiella rapporter trän utländska verksamheter som har
upprättat sina finansiella rapporter ten annan valuta ån den valuta som
koncernens finansiella rapporter presenteras i. Muderbulaget och koncernen
presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.
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20.

Räntebrande skulder

Koncernens räntebårande skulder består av obligationslån. Förfallostrukturen
för koncernens långfristiga räntebarande lån fördelar sig enligt följande:
2014

2015

År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
202lachsenare
Totalt

2
650
3312
1250
1 165

—

—

2920
1269
1 117
799
1528
7613

—

161.6
7803

Koncernens kortfristiga räntebärande skulder per den 31 december bestod av
följande poster:

Kortfristiga rantebärande skulder
Kortfristig del av Långfristiga Lån
Utnyttlade cheekräkningekrediter
TotaLt

—

2015

2016

650
4
653

1 137
1.
1161

Se NciI 25 Fznansielki égi,iru?ileflt eclrfiutctirnclhi rzskerJorytlerhgisrc in]iwwatnm
uni r,lntebärrnrtk skultk’r,

21.

Ersttningar till anställda

Eraättningar titt anstättda efter avsLutad anstattning
Koncernen har förmänsbestämda pensionsplaner i ett antal dotlerftirelag dir
de anatållda har rätt till ersättning etwr avslutad anställning baserad på deras
penslonsgrnndande inkomst samt antal tjånstgöringsår.
Förpliktelser avseendc ersåttningar efter avslutad anställning per dcii
31 december redovisas i balansräkningen under följande poster
Ersättntngar till anställda efter avstutad anstätining
Formånsbestämda planer, nettoskuider
Erättningarför sjukvård efter avslutad anställning.
nettoskulder
Övriga Långfristiga ersättningar, nettoskutder

Avsattningar titt pensioner och liknande förpliktelser
Formånsbeslämda planer. nettotitlgångar
Inktuderat 1 Långinstiga fordringar
Er5ättningar efter avstutad anställning, nettoskuld

—-

2015

2016

689

756

985
8
1 682
—91
91

1 056
7
1 815
-Bl
‘

—-

-‘-——-——-—-———

1 736

1.!i.

Ar 2015 kännetecknades av en generell höjning av diskonteringsnintorna, vil
ket framför allt påverkade planerna i USA som också påverkades av justeringar
av dödlighetstalen. Följaktligen minskade koncernens nettopensionsskuld och
bolaget har redovisat en aktu-ariell vinst för året.
Oversikt över koncernens förmånsbestämda ptaner efter
avsLutad anstättning
Tillsammans står törmånsbestämda planer eftcr avslutad anställning i USA oh
pensionspianen i Storbritannien för mer än 90 procent av koncernens totala
förmånsbestämda förpliktelse.
1 USA har Swedish Match två förminsbestämda pensionsplaner, en för
mänsbestämd plan avseende ukvärdsersättningar efter avslutad aastållnmg.
en kompletterande pensionsplan för vissa ledande befattningshavare samt en
lingfristig plan för invaliditet. Penslonsplanerna är fi,nderade och betalningar
hanteras av en förvaltaradministrerad fond. Övriga planer är ofonderade och
företaget gör betalningar når de förfaller.
Den största pensionsplanen innefattar amerikanska medarbetare som Inte
omfattas av kollektivförhandlade villkor och år stängd för nya förmånstsgare
sedan 2008. Planen at en pensionsplan som bygger på en slutlig genomsnitts.
lön och som utbetalas till förmänstagarna i form av en garanterad pensionsnivå
med livslång utbetalning Storleken på utbetalningarna beror på hur länge
törmånstagaren har arbetat och lönen de sista åren före pension.
Den andra pensionaplanen omfattar amerikanska medarbetare som berörs av
kallad
kollektivförbandlingar och är öppen för nya förmånstagare. Planen
‘iloflars times service pension plan’t där förmåtistagarna tår en garanterad pensions
nivå med livslång utbetalning. Nivån på utbetalningarna beror på Förmånstagarnas
anstiliningstid och vilken faittor dollarn ska mukipliceras med ettligtvssd som fast’
ställs i planen.
ärm

så
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Ordinarie pensionsålder förde amerikanska förmånstagarna är 65 år och
ulbetalningarna höjs inte med inflationen. Förvaltningstfflgä.ngarna är förvaltar
registrerade och det finns särskilda pcnstunsplansfilrvaltare i enlighet med
amerikansk pensionslagstifrning. Förvaltarna ansvarar gemensamt med Swedish
Match för hantering av planerna.
Förvaltningstiligångarna investeras i enlighet med “Statement oflnvestrnent
Guidelines’. Investeringarna är väl diversifirrade för att en oförmänlig utveckling
i en enskild investering inte ska få någon väsentlig påverkan på de totala till
kögreandel
gångama. Strategin föratt tdnlelanllgångamagårsuccesaivt
räntebärande instrument enligt en räntematchmngsstrategl som kallas “Liability
Responsive Asset Allocation’ 1 takt med att finansieringsläget förbättras kommer
fördelningen mot långfristiga låneubligationer, eller säkrade tillgångar, att öka
med en motsvarande minskning av avkastningsinriktade tillgångar såsom
aktier, fastigheter och hedgefonder.
Aktuajiella värderingar sker årligen förde amerilcanska planerna och tidigare har
inbetalningar gjorts för att uppItlla kraven på mimmifondering om en fönderings’
grad på minst 80 procent i enlighet med amerikansk pensionslagsliftning och
diskretionira inbetalningar har gjorts för att undvika begränsningar i förmånerna.
Den amrrilcanska sjukvårdsplanen erbjuder kraftigt subventionerad s)uk
vars] tör medarbetare och deras förmånstagare etter pensionering. För med
arbetare som inte omfattas av kollektivförhandlade villkor stängdes planen för
nya förmånstagare från 2008. Planen är fortfarande öppen för nya förmäns.
tagare som omfattas av kollektivförhandlade villkor. Utöver sjukvårdslörmäner
för pensionärer innefattar planen även livförsäkringsföemåner.
1 Storbritannien tillhandahåller Swedish Match en fanderad pensionsplan
för tidigare anställda vid Swedish Match DK Limited med förmåner baserade
på slutlönen, Mer ån två tredjedelar av förpliktelserna är hänförliga till pensio
nerade förmn3nstagare som redan får pension. och personer som de har ftiraörj
ningsansvar för, och resten är Isänflirlig till förmånstagare som konsmer att gå
i pensiots senare. Del finns inga aktiva formånstagarc som fär ytterligare för.
månar och inga nya förmånstagare kan ansluta sig till planen.
Pensionsplanen utgör en separat legal enhet och ett separat förvaltningsbolag,
Swedish Match DK Pension Trustee Limited, som ansvarar för förvaltningen av
planen, En tredjedel av ledningen i förvaLtningsbolaget utses av förmånstagarna
och två tredjedelar av Swedish Match, Efter samråd med SwedCsh M.ttch fasistål
ler förvaltningsbolagets ledning regelbundet den strategiska fördelningen av till
gångarna utifrån experters råd och med hänsyn till risknivån,
1 slutet av 2011 vidtog förvaltningsbolaget omfattande åtgärder för att minska
eisken genom att teckna livrånteavtal som täi.kte samtliga åtaganden för pen
sionsutbetalningar vid den tidpunkten, Förvaltningsbolaget följer för närvarande
en bred tiLlviixtstrategi för resterande tillgångar, men letar aktivt efter möjligheter
att minska risken ytterligare när och om fondenngssituatlonen tillåter.
Övriga penskinsplaner inons koncernen är förmånsbestämda planer dir
förmånstagaren fåren garanterad pension med livslång utbetalning eller en
klumpsumma i samband med pensioneringen. Merpartenavpensionsutbetal
ningsrna kommer från förvaltaradministrerade fonder. Det finns även ett antal
olonderade planer där koncernen uppf’Berpensionstårpliktelsema i takt med
att de förfaller. Hanteringen av förvaltningstiUgångarna omfattas av lokala
bestämmelser och lokal praxis i respektive land, vilket även gäller förhållandet
mellan Swedish Match och förvaltningsbolagen teller motsvarande) och deras
sammansättning. Swedish Match och förvaltnlngsbolagens styrelse ansvarar
gemensamt för styrningen av planerna, däribland investeringsbeslut och inbe
talningsschema. Förvultningsbolagens styrelser består av företrädare för
Ssvedisl Match och förmånstagarna i enlighet med planernas stadgar.
moten

-

1 tahrlkn ncdsn specificeras nettoskulden avseende [örmån5baserade åtaganden
efter avslutad anställning’
Ersättningar för

Förmånsbestämda
pensionsptaner

sjukvård efter
avstutad anstättning

Er5ättningarefteravstutsdanstäUning

2015

2014

2015

2016

Nuvardetavfonderadeförpbktetser

2857

2909

—

—

—2 397
661
138

—2 360
569
126

—

—

—

—

985

1 056

—

—

—

598

676

985

1 056

689
—91

756
—81

985

1 056

—

—

598

676

985

1 056

Förvattnangstillgångarnas
verkliga värde
Underskottl÷Ijöverskottl—J,netto
Nuvardetavofonderadetärpliktetser
Oredovisade kostnader avseende
tjänstgöring under tidigare år
Nettotillgång 1—1/nettoskuld 1.1
1 balansräkningen
Belopp i batansräkningen
Skulder
ngar
Nettotittgång 1—1/nettoskuld 1+1
i balansräkningen
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1

Fortsättning

Aktuarietta antaganden
Koncernens förmånsbestämda pensionspianer beräknas utifrån aktuariella
värderingar. Aktuariella värderingar beräknas utifrån aktuariella antaganden
när det diskonterade nuvärdet av förpliktelserna ska fastställas. Viktiga aktua
riella antaganden ärexempetvis diskonteringsränta, framtida löneökningstakt.
inflation, framtida dödlighet och utveckling av sjulcvärdskostnadcr.
Diskonteringsräntan fastställs per land baserat på avkastningen för förstkiassiga Pöretagsobligarioner med lämplig löptid eller avkastningen på stats
obligationer fårlånderdär en ftsngerande marknad med förstklassiga företagsobligationer inte är tillgänglig. Antaganden avseende framtida dödlighet
baseras på publicerad statistik och dödlighetstal från respektive land. Ränte
intäkterna på flirvaltningstillgångarna baseras på diskonteringsränta och utgör
en komponenti avkastningen på förvaltningstillgångarna. Ändrade antaganden kan ge upphov till omvärderingsskilinader, det vill säga aktuariella vinster
och förluster, i värderingen avkoncemens förmänsbestämda förpliktelser och
resultatet från förvaltningstitlgångarna. Det totala beloppet på aktuariella ‘,tn
ster och förluster redovisas i övrigt totalresuttat när det uppstår f enlighet med
den aktuariella värderingen. Det totala beloppet föraktuariella vinster och för
luster redovisas, vilket innebär att koncernens nettopensionsskuld i balansråkningen inkluderar alla ackumuleradeaktuarietta vinster och förluster.

VäsentLiga risker i koncernens förmnsbestämda
pLaner efter avsLutad anstättning

Ersättningar för

Förmånsb.stämda
penstonspianer
Förmånsbestämda tarptiktetser
Förmånsbestämd förpliktelse vid
årets början
Kostnader för tjänstgöring
Ränta på förpliktelse
Adroinistrationskostnader
Awecktingsvinst
Engångsbetalning
Inbetatningar från planernas
förmånstagate
Utbetalda ersättningar
Betald skatt
Förändring av finansiella antaganden
Förändring av demografiska
antaganden
Erfarenhetsbauerade antaganden
Valutakursdifferenser
F’drmånsbestämd förpliktelse vid
årsta slut

Förändringar i avkastningen på företags och statsobligationer skulle påverka
fiirvahningsförpliktelserna. Minskad avkastning skulle minska diskonterings
räntan och öka pensionsforpliktelscrna i redovisningen. fdr fonderade planer
morverkas emellertid detta av ett ökat värde på fondernas obligationsinnehas
1 takt med att Swedish Match går över mot länebaserade investeringar, kommer
denna motverkan att bli större och risken dämpas ytterligare.
Vissa pensionsförvaltare innehar aktier vars tillväxt förväntas överstiga förpltkiekerna på lång sikt samtidigt som de pä kort sikt medför volatilitet och
risk Svag aktieutveckling minskardet fonderade resultatetoch ökarbåde redovisad kostnad och nödvändig finansiering. Som nämnt ovan avser Swcdish
Match att på sikt minska risknivån på investeringar i aktier genom att investera
mer i råntebärande tillgångar som bättre matchar förpliktelserna i enlighet
med den strategi mot hl.nebaserade investeringar som Fastställs i investeringsriktlinjerna Statement of Investment Guidelines’
Planerna ger törmånstagarna (och ofta även deras makar) flirmäner under sin
livstid, Ökad förväntad livslängd lederdärmed till ökadepensionsfiirphktetser
Ändra risker som planerna är exponerade för är bland annat risken för
högre pdsinflation, vilket innehåralt pcnsionsutbetalningarna skulle bli högre.
De amerikanska sjukvårdsförpliktelserna innehåller antaganden om ökade
ukvårdskostnader i framtiden i USA (sjukvårdstrenden). Om de faktiska
kostnadsökningarna blir större än dessa antaganden kommer sjukvårdsför
ptiktelserna att öka,
t’ilczigare aktuariella antaganden på balansdagen (uttryckta som vägda genomsnitt):

2015

Oiskonteringsränla, %
Framtida årliga löneöknirgar. %
Framtida årliga pensionsökningar. %
Ärlig utveckling av
siukvårdskostnader, %

KänstighetsanaLys

6,2
2,9
2,3

3,9
3.2
2,6

—

—

2015
4,4
3,0

2016

6,2
3.3

—
—

7.0

An

fiL viktigare antaganden

Fitråndringar diskonteringsräntan kan tå väsentlig effekt på koncernens tiirmåns
bestämda förpliktelser. En ökningavdisknnteringsräntan medll.5 procentskulle
minska den totala förmänsbeståmda förpliktelsen med 262 MSEK och en
minskning avdiskonteringsräntan med 0,5 procent skulle öka den totala fårmåns
bestämdaförpliktclsenmed29t MSEK Effekten avkånslighetsanalysenbaseraspå
en förändring avantagandetom diskonteringsränta medövriga antaganden oför
åndrade och hurdetta skulle påverka de fönnänsbestämda förpliktelserna.

Förändring av förmånsbestämda förpLikteLser och

förvattningstittgångar
Förändringarna i den förmånsbestämda fdrplilctelsen underåretbestod av fåljande

2015

2016

3 033
65
123

2 336
65
1 Il
0
—21
—112

1 056
61
67
—1

723
28
34
—1

—

—

—166
—1
—1 13

0
—129
—1
271

3
—27
—

—

—113

58

—78
—52
183

109
—6
630

—86
—16
86

75
—11
169

985

1056

—

—

—

—

—

2

Förmånsbestamda
pens•npner

2
—25

Ersättningar för
sjukvård efter
avslutad anställning

Profil på förmånstagarna formåns
bestämda rdrpliktetser

2075

2016

2015

2014

Aktiva törmånstagare
Förutbelalt till förmånstagare
Pensionerade formånstagare
Balans vid årets slut

956
610
1 631
2 995

952
668
1 633
3 033

567
637
985

611
fl
663
1 054

Vägd genomsnittlig längd på för
månsbeståmda penslonsplaner

13 år

16 år

15 år

16 år

—

Förändringar 1 83rsaltningstihlgängarnas verkliga värde under året bestod av töljande
Förmånsbestämda
pensionsptaner

sjukvård efter
avstutad anställning

2016

2016

-

Ersättningar för

Aktuarielta antaganden

2015

Under 2014 erbjöd Swedish Match en engångsbetalning till inaktiva förmåns
tagare som ännu inte börjat få sin pension i en av de amerikanska planerna, s6
att de som en engångshändelse kunde få sina pensionsförmäner enligt planen
utbetalda den 1 december 2014. Totalt betalades 1 12 MSEK ut i december
2014. Samtidigt reglerades förpliktelserna för dessa planer. Skitinaden mellan
de reglerade förptiktelserna och engångsbetalningarna hanteras som en regle
ringsvinst i de förmånsbestämda planerna för 2014, Den reglerade förmänsbe
stämda förpllktelsen uppg.Or till t33 MSEKoch engängsbetalningarna uppgår till
112 MSEK, vilket medför en avvecklingsvinst på 21 MSEK,

Koncernen
Förmånsbestämda
pensionaplaner

sjukvård efter
avstutad anställning

Ersättningar för
sjukvård arter
avslutad anstältning

Forvaltningstittgångar

2015

2014

2015

2016

Verkligtvärdevidåretsbörjan
Ränteintåklerpåförvattningstillgångar
1
Administratjonskostnader
Engångsbeialning
Inbetatningar från arbetsgivare
Inbetalningar från anställda
Utbetatda ersättningar
Betatd skatt
Avkastning på försaltningsttltgängarl
Valuiakursdifferenser
Förvaltningstiltgångarnas verkliga
värde vid årets slut

2360
90
—16

0

0

—166
—1
-63
130

2029
96
—10
—112
87
0
—129
—1
77
323

2 397

2 360

—

62
—

0

—

—1

—1

—

—

26
3
—27

26
2
—25

—

—

-

-

—

0

,,

Deiitsktisktavkasmingenpi förvaltningstillgångamaför2ol5 uppgicktill2äMSEK
Jämfört med en avkastning om 171 MSEK för 2011
förvaltningstiligångarna per den 31 december bestod av följande:
Förvaltningstitlgångar

2015

2014

Aktiebaserade instrument’t
Skuldinstrument
Fastigheter
Andra tillQå
Totalt

1067
389

1165
601
2

72

888

jL

2397

2L

Aki;etascrack nsirun,ni utgör aU saseniirghct noinrade akter X:ecornens ioe,aItnng
siigångar e,,,tattar a,ga egna aki,er
En bijd,irtn det öcfbr sg sh nrania hes ett fors.,hr ngsbuag Sisröritann.e’,
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Fortsattning

Intäkter och kostnader för förmnsbestämda pLaner redovisade
i övrigt totatresuttat
Belopp som redovisats i övrigt totalresultar består av rögande:

Intäkter och kostnader för förmnsbestämda pLaner
redovisade i resuttaträkningen
Belopp som redovisats i resultaträkningen består av INjande:
Ersättningatför
sjukvård efter
av5tutad anställning

Färmånabestämda
penslonsptaner
Ersättningar efter avslutad

anställning, intäkter och kostnader

2015

2016

2015

2016
28

Kostnader för tlänstgöring
Räntekostnader på förpliktelser
Ränteintäkter på

65

45

123

111

61
67

förvattningttitlgångar

-90

96

-.

Rantekostnad på
titlgångsbegränsning
Administrationskostnader

Avveckbngsvinst
Nettokostnad 1.1 redovisad i

-

116

—

o

—

tå

36

l0
-21

—

—
-

Förmånsbestämda
penalonspianer
Ersättningar efter avslutad anstätt.
ning. Intäkter och kostnader
Aktuar,etlavinsterochförluster
avseende förpliktelser, inkt
särskild töneskatt
Avkastning på förvattnings
tillgångar, exkl ränteintäkter
Effekt av begransningsreget för
nettotitlqånoai
Nsttointaktl-lfnettokostnadl,]

51

88

2015

2016

2015

2016

—243

376

—215

122

63

—77

—

—

—

—11

11

RP

1S

17

—

-

Ersättningarför
sjukvård efter
avslutad anställning

66
Avgiftabestämda pta ner
Koncernen har vissa tdrphktelserenligt avgittsbeslåmda planer. Inbetilningar till
dessa planer bestäms av villkor i respektive plan. Kostnaderna liiravgdisbcstämda
planer redovisade i årets resukaträkning uppgår till 118 MSEKC 108).

Nettointöklerna/nettokoatnaderna för formånsbest imda planer redovisas
under foljande rubriker i resultaträkningen:
Ersäunlngar för

sjukvård efter
avslutad anstattmng

Förmånsbestämda

pensionsptaner
Ersättningar efter avslutad
anställning, intäkter och kostnader
Kostnad för sålda varor
Administrationskosinader
For5äljnlngskostnader
Ovriga ntökter/kostnader
Finansiella intäktsr
C.

Ii-.

Nettokostnad (+1 redovisad i
resuttaträkningen

2015

2016

2075

2016

25
28

16
26

17
5

12
3

18

18

12

—

—

28
—

—90
123

J.i!

—21
—96
111

—

67

0
6_

51

P12n som omfattar ftera arbetsgivare
1 or ljansuman 1 Sverige finns del en forsaknngsplan som omfattar flera arbetsgivare
i Mecta Även om planen klasstficeras som en förmånsbeatämd plan som omfattar
11cm arbetsgivare går det inte att Fa tillräcklig information om respektive kunda Pir
pliktelser och tillgångarnas verkliga värde Pir att kunna redovisa den som en Pir
månsbestämd plan. Därlor redovisas den som en avgiftsbestämd plan. Swedish
Match inbetalningar till Alecta uppgick perden 31 december 2015 till 51 MSEK
(49). Det motsvarar 0,18 procent (0,26) av de totala inbetalningarna till Alecta.
Swedish Match aktiva Pirmånstagais i planen utgör 0,08 procent (0,07) av det totala
antalet aktiva Formånstagare planen. Alecta hade i december2015 en kollektiv
konsolideringsgrad pS 153 procent (113). Kollektiv konsolidering ören bultert Pir
Alectas tbrsåkringsätaganden motvariationeri kapilalavkastningoch fbrsäkrings.
risker. Det utgörs av skillnaden mellan Alectas tilgängaroch Pirsaknngsataganden
till flirsäkringstagare och individuellt Pirsäkrade. Den kollektiva konsoliderings
nivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent, med en millnivå p1
141) procent. Om Alectas kollektiva konsalidenngsnivå understiger 125 procent
eller överstiger 135 procent ska åtgärder vidtas i syfte alt skapa Pirutsätmingar Pir
an konsolideringsnivån Stergår till normalintervallet.
.,,

-

Ersättningat titt anstättda efter avsLutad anstättning per Land
FörinSnsbeståmda pensioniplaner och ersältisingar för sjukvård efter avslutad anställning per betydande land fördelar sig per den 31 december enligt töljaisde.
Nuvärde av
förpLiktetaen

2015
USA
Storbritannien
Qvrga världen
Totalt

USA
UK
Rest of the world
Totat

2397

Nuvärde av
förptiktetsen

Förvattningstillgångarnas
verkliga värde

-

-

3 126
766
202

-

1

4096

-

1 380
752
228
2360

Tillgånga.
begränsning

Nettoskutd/
tillgång

1421
765
230

3031
756
200
3987

-

2016

Förvaltnings
tittgångarnas
verklIga värd,

-—

1610
11
—30
1591

1610

—

—

—

—

Titlgångs.
begränsning

Nettoskuld!
tillgång i
balansräknlngen
1 766
16

—

—

1 —26

—

--

—.

11
—30

1591

—

Nettoskuld!
tillgång

1 766
16
—26

Nettoakutd!
tillgång
batansräknlngen

1 736

—

Viktigare ,iktuariella antaganden på balansdagen per betydande land (uttryckta som vägde genomsnitt)
USA

Storbritannien

Övriga världen

Förmånsbestämda
penslonspianer

Förmånsbestämda
penaionsplaner

Ersättningar för
Förmånsbestämda
pensionaptaner

sjukvård efter avstutad
anstättning
-

Aktueriellaantagenden

2015

2016

2015

2016

2015

2014

2015

2016

Diskonteringsränla, %

6,6
3,0
2,0

6.1

6,6

6,2

3,7

3.4

3.3
2,3

3,0

3,3
3,3

3,1

6.6
2,3
1.2

3,7
2,0
1,2

7.0

8.0

Framtida årliga toneokningar. %
Fcamtda årliga pensionsäkningac. %

jg..gtveckling avsiukvårdskostnader. %

Förväntade inbetatningar nästa år
Förvantade inbetalningar till förmansbeståmda planer för ersättnmg efter avslutad ansullning uppgår till 114 MSEK för hetaret 2016.
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22. Avsättningar
Långfristiga och kortfristiga avsättningar bestod per den 31 december av ljande poster:
Långfristiga avsättningar

2015

2016

121
6
5
271
55
656

95

lnkomst5katter
Omstruktureringar
Övriga rbrelseavsattningar
Uppskjuten ersatining
Ovriga avsättningar
Summa långfristiga avsättningar
.

-

-

-

6

7
199
105
410

Kortfristiga avsättningar
Omstruktureringar
Övriga rdrelseavsattningar
Summa kortfristiga avsättningar
Totala långfristiga och kortfristiga avsättningar

2015

2016

42
105
167
603

0
98
98
508

Avsättningar har under året förändrats enligt nedan:
Avsättningar

Avsättningar
Avsättningar fär
lnkomstskatter omstrukturerlngar

95
53
—19

Bakförtvärdevidåretsbötjan
Avsättningar
lanspråktagna ovsattningar
Äterforda avsättningar under året och ändrade
uppskattningar
Omktassificeringar
Omräkningsdifterenseretc
Bokförtvardevtdåretsstut

Övriga rörelse
avsättningar

Uppskjuten
ersättning

Övriga
avsättningar

105
44
—40

199
76
—9

105

—6
3
5
111

—6
—1
12
271

6
66
—

—

—

—

—2

—9
121

66

—

Avsättningar för inkomatskatter
Avsättningar för inksnnstskatter är hänförliga till skattetvister och andra skatte0irpliktelser. Inga avsättningar för inknmstskattcr flirväntas tas i anspråk inom ett är.

Avsättningar omstruktureringar
Avsättningar rot omstruktureringskostnader redovisas som avsättningar för
omstruktureringar. Ävsättningarna förväntas normalt tas i anspråk inom ett år,
men en viss andel väntas dock tas i anspräk inom fem år.
Övriga röretseav5ättningar
Rörelserelaterade avsättningar som inte är hänförliga till omatruktureringar
eller uppskjuten ersättning redovisas som övriga rörelseavsåttningar. En stor
del av övriga rörelseavsättningar år hänförliga till avsättningar för utestäende
inlösen av kortfristiga produktkupunger och framtida produktreturer. Ävsätt
ningar som avser kuponger och returer förv.intss bb realiserade inom ett år
men ersätts under den perioden med nya avsättningar. Dessa avsättningar
klassiliceras som kortfristiga.

Summa
508
216
—117

—

—50

—12
0
8
603

—

—

—

55

planen. Vissa anställda kan välja att skjuta upp en del av ordinarie lön och/eller
bonus till ett senare tillfi.lle och de kan skiuta fram sin ersättning till den dag då
de går
i pension. Från pentionsdagen kan utbetalningar spridas över en period som
inte får överstiga ISär. Det långsiktiga incitamentsprogrammet är dcii långsiktiga
delen av den rörliga lönen för vissa ledande befattningshavare, vilken ska
regleras inom tre dr.
Övriga avsättningar
Övriga avsättningar utgörs av långfristiga legala åtaganden. Tidpunkten för
reglering förväntas ligga inom fem dr.
Se Not 21 Ersättningor till ritt stätidti för ytterligare information om pensions
avsättningar.

Uppskjuten ersättning
Avsättning för uppskjuten ersättning avser förpliktelser för intjanade ersätt
ningar till vissa ansulida och tilldelning enligt den långfristiga incitaments

24.

23. Övriga skutder

Upplupna kostnader och
förutbetaIda intäkter

Övriga långfristiga skulder bestod per den 31 december av filliande:
övrigatångfrlstigaskutder

2015

2014

12
2013
212

13
236
248

Icke rantebärande långfristiga skulder
Långfristiga finansiella skulder, derivat
Totalt

Ösriga korttistiga skulder bestod per den 31 december av föbande:
Övriga kortfristiga skulder

2015

2816

Tobaksskatter
Mervardeskatteskuld

1223
387
69
1 659

2011
329
29
2369

gvLgl
Totalt

—___

lfpplupna kostnader och fönitbetalda intikter bestod per den 31 december
av följande:
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna lonerelaterade kostnader
Upptvpna semesterloner
Upptupn sociala avgifter
Upptuflen ranta
Totalt

2015

2016

181
62
58
109
305
715

179
60
58
135
298
730
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25.

Finansieta instrument och finansietta risker

Verksamhet
Swedish Match är genom sin internationella verksamhet exponemt för finansiella
risker. Med finansiella tisker menas de fluktuaLioner iSwedish Match kassafkide
som förklaras av förändringar 1 valutabirser och räntcnivåcr samt refinansierings
och kreditrisker. För hantering av finansiella risker har Swedish Match en. av
styrelsen fastställd, finanspolicy. Koncernens finanspnlicy formar ett ramverk

av rilctlin)cr och principer för finansverksamheten och hanteringen av de
finansiella riskerna. Den centrala finansavdelningen ansvarar för koncernens
upplåning, hantering av valutor och räntor samt fungerar som lnternbank (hr
koncernens finansiella transaktioner. Avdelningen ska se till att Swedish Match
koncernen har en säker finansiering. men ocksä att koncernens finansiella
risker begränsas vid finansiella transaktioner. Swedislt Matchkoncernens
finansiella rlskhantcrlng är centrahserad för att tillvarata stordrifisfiirdelar och
synergieffekter samt för att minimera operativa risker.
Finansietta instrument
Swedish Match använder olika typer av finansiella instrument för att hantera
koncernens finansiella exponering som uppstår i alfiirsvcrksamheten och i
koncernens tillgångs och skuidhantering. Förutom hin anvands även valuta
och derivatinstrurneni 1 syfte att reducera Swedish Maich finansiella expone
ring De mest frekvent nyttjade derivaten är valutaterminer. valutaswappar och
r.lnteswappar. Nedan följer en tabell över samtliga derivat, värderade till verk
ligt värde, som päverkar kotscernetss resultat och balattsräkning

Utestende derivat
2075
Nominellt Tillgångar SkuLd
Valutsderlvst
Rantederivsl
Totalt
°Varav säkrings

Naminal

2016
Tillgångar Skuld

1791
5171
6962

0
267
267

351
5472
5823

—

—

101
101

129
129

IS
15

5171

267

101

5672

129

15

—

redovisning

Kassatlödes.
saknngar”

‘1 $n,trumenten arvaluta och ranteowappar Det t,nns nga villkor deosa transaktioner som sin or.sika
,äsnntiiga okitnOderi hedgingrelalrunen mellan dessa dc’inat och de undCrhggande skijderria

Vatutarisker
Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital pa
olika sätt:
• Resultat när intikter frän försäljning och kostnader för produktion är i
olika valutor (transaktionsexponering)
• Resultat när de utländska dotterföretagens resultat räknas om till svenska
kronor (omräkningsexponering).
• Resultat. när lån och placeringar är i annan valuta än enhetens funktionella
valuta (omräkningsexponering).
• Eget kapital när de utländska dottertöretagens nettotillgångar räknas om
till svenska kronor (omräkningsexponering).
—

—

—

l koncernens resulttrdkning ingir valutakursvinster med 8 MSEK (—3)1
riirelsercsultatet od en vinst med 3 MSEK (1) 1 finansnettot.
Transaktionsexponering
För koncernen tinn en balans mellan in och utbetaloingar i nägra av de vikti.
gaste valutorna, eur (EUR) och dollar (USD), vilket begränsar koncernens
transaktionsexponring. Begränsad transaktionsexponering uppkommer dä
vissa av køncernens tillwrkande enheter i Europa gör inköp av rätobak i USD
samt genom den europeiska verksamhetens export av tändare och tandstickor
1 US[). Den största exponeringen r i NOK till följd av att snus som säljs i Norge
är tillverkat i Sverige.
Det förväntade kommersiella valutaflödet netso efter motriktade floden i
samma valutor(transaktionsexponeringen) uppgär p4 årsbiisis till cirka 960 MSEK.
Det är färddat enligt roljande: 623 MSEK i NOK (65 procent). 111 MSEK i 1350
(12 procent), 82 MSEK i PI IF (9 procent), 55 MSEK 1 EUR (6 procent), 42 MSEK
i GBP (4 procent) och i övriga valutor 47 MSEK (4 procent). Swedish Match
policy furhantering av koncernens transaktionsexponeringar att göra svikringar
inom vissa ramar. Eventuella säkringstransaktioner baseras på riskexponering,
rädande marknadstörhållanden och andra strategiska beaktanden, Transaktionerna
initieras huvudsakligen via vatutaterminer med löptider upp till tolv månader
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och relateras till priignostiseradu valutafiuiden. Per den 31 december 201 Svar
ingen tmnsaktionsexponering för 2016 säkrad, En generell höjning med 10 procent
av den svenska kronan gentemot koncernens samtliga transaktionsvalutor har
beräknats minska koncernens resultat före skatt med cirka 57 MSEK (1 t2)
varav 62 i NOK, 61 EUR, 41 GBP, .8 i PHP, -111USD och fyra i övriga valutor,
förår 2015.
Omräkningsexponering
Valutakuraflirändringarnas mest signilikanta inverkan p3 koncernresultatet
kommer via omräkningen av dotterföretagens resultat Resultatet i koncernens
bolag raknas om till genornsnittskurser, Betydande elfkterhänför sig främst
till USD, NOK. BRL och EUR Den enskilt största exponeringsvalutan är USD,
När dc utländska dotterföretagens nettotiltgångar räknas om till svenska
kronor uppslåromrakningsdiffcrenser som förs direkt till koncernens egna kapital.
Nettoinvesteringens exponering uppgår till 5549 MSEK i USD (90 procent),
340 MSEK i EUR (5 procent), 1$? MSEK i BRL (3 procent) och 105 MSEX
(2 proceitt) i andra valutor. Ssvedish Match säkrar generellt inte det egna kapitalet
1 utl.indska dotterföretag. Om den svenska kronan försvagas med 10 procent
mot samtliga valutor i vilka Swedish Match har utländska nettotillgängar. skulle
koncernens eget kapital påverkas negativt med cirka 562 MSEK, varav 5551USD
och sju i andra valutor, baserat p3 exponeringen per den 31 december 2015.
Ränterisk
Ssvedish Match konLertsens finansteringskiillor utgörs i huvudsak av eget kapital.
kasssflöde frän lopande verksamhet och upplåning. Räntebärande län och
pensionsförpliktelser exponerar koncernen för ränterisk Förändringar i
räntenivå baren direkt inverkan på Swedish Match räntenetto. Koncernens
polky är att läneskuldens räntebindning ska vara kortare än fem år. Den tid
der tsr (hr en permanent förändring av räntenivån att slå igenom pS räntenettot
beror på l’ånens räntebindningstider. Koncernens mål för sin räntebindning är
att ha en jämn och lä8 räntekostnad. Ränteswappar och valutaswappar används
i huvudsak till att omvandla län till SER och fasta räntor, Per den 31 december
2015 uppgick den genomsnittliga räntebindningen på koncernens län till 3,2 år
t3,5) med hänsyn tagen till ränteswappar. Ränteförfallostrukturen per den
31 dcieinber 2015 var följandr
Lån och ettakter
av derivat

Lån

Fast

Är
2016
2017
2018
2019
2020
2021—
Summa

650
2920
902
918
799
1528
7717

Rörlig
—

-

367
199
—

—

566

Fast
650
2920
902
918
799
1528
7717

Rörlig
—

367
199
—

—

566

Per den 31 december2015 beräknas en generell höjning med t procent (100 bp)
pS den korta rörliga räntan pS skulden och överskottslilcviditeten höja koncernens
resultat före skatt med cirka 12 MSEK (18) årligen. Den räntebitrande nettolåne
skulden (inklusive pensionsf4pliktelse netto) per samma datum uppgick till
7922 MSEK (8 126). Antaganet grundar sig på nuvarande nettoläneskuldnivå
och genomsnittlig räntebindningstid.
En höjning av räntan med 1 procent (100 bp) skulle ge en total effekt på eget
kapital till följd avkassaflödess
igar motsvarande en ökning med 1 MSEK (2)
.
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Fortsattning

Refinansieringsrisk och Likviditet
Refinansieringsrisk delimeras som risken att marknadssituationen vid tillfället

Kassaflödessäkringar och säkring av verkLigt värde
Kassaltddessäkringar

för reflusansieringen gör upplåningen dyrare än beräknat. Med lilwiditetsrisk
avses risken att inte kunna upp’ila löpande betalningar som en följd av otillräcklig
likviditet eller svårigheter att uppta externa lin. Swedish March har en central
finansieringsfunktion, vilket innebär att ss stor del som möjligt av koncernens
externa upplåning hanteras centralt. Extern upplåning kan dock ske lokalt i
länder där regler och skatter gör central finansiering omöjlig eller där en sådan
inte är ekonomiskt fördelaktig. Swedish Match försöker begränsa refmansicnngs
risken genom att ha en god spridning och en viss längd på sin bruttoupplåning
samt att inte bli beroende av enstaka fsnansieringsköilor.
Swedish Mateh har en syndikerad banldiscilketom 1500 MEUR med sluti2irfall
i december2020. Denna var vid årsskiftet outnyttjad och innehåller inga linan
sietla villkorsbegränsningar. Tillgängliga medel i likvida medel och garanterade
beditfaciliteter vid årets slut uppgick till 3232 MSEK. Härav utgjorde 1 500 MSEK
bekräfiade kreditlöften och resterande 1 732 MSEK utgjordes av likvida medel.
Huvuddelen av Swedish Match finansiering utgörs av ett globalt medium
term nota program (MTN) som har ett rambelopp om 1 500 MEUR. Program
met är ett obekräftat läneprogram och tillgången kan komma att begränsas av
koncernens kreditvärdiglset och rådande marknadsvil&or. Den 31 december
2015 var det globala programmet utnyttjat med 8287 MSEK. Den genomsnittliga
törfallostruk-mren på koncernens obligationsupplåning per den 31 december
2015 uppgick till 3,3 år.
Swedish Match totala odiskonteradebssafläden avseende lånekällor, inklusive
räntebetalningar, negativa derivat (derivat med positiva marknadsvärden ingår
inte), leverautörsskulder och deras förtalloprofiler fördelar sig enligt följande:

Tabellen nedan visar den årliga förändringen av marknadsvärdet frän ingående
balans, vilken redovisas i övrigt totalrestiltat, och de belopp som omidassiöceras
i resultaträkningen under året och som tidigare redovisades i övrigt totalresuhat,
Under 2015 fanns inga ineffektiva delar av kassafiödessäkring.

År

Totata
kassa
Itöden

Totalt bok-

1566
3282
1 382
1 216
859
1 769
70072

1305
2968
1 269
1 117
799
1 528
8966

Negativa
derivat

926
3200
1 382
1 216
859
1 769
9352

36
82

602

—

—

—

—

2016
2017
2018
2019
2020
2021—
Totatt

—

—

—

—

—

118

602

fört värde

Swedish Match har under det globala MTN programmet emitterat obligatio
ner i SEK, F.UR. USD och CHI Upplåningen i EUR, USD och Ulf är säkrad
till SEK genom valutaswappar och valutaränteswappar. Genomsnittliga räntor
för utestående upplåning (inklusive derivat) den 31 december2015 var 4.2 pro
cent (4,5).
Likviditeten inom Swedish Mateh hanteras centralt genom lokala cash pooler.
Koncernens bolag ska placera likviditeten på cash pool-konton eller, om sådana
inte finns, hos moderbolagets trasuryfunktion Undantag medges ndat om
lagstii)nsng förbjuder cash pool konton eller interna deponeringar.

31 dec

Säktingsinstrument,

derivat
Totatt

—169
—169

86
86

8

—75

8

—75

Attakerat titt
resuttat

37 dec

2076
Förändring av

Säkringsinstrumerit,
derivat
Totalt

1jan

marknadsvördet

—111
—111

—58

—

—

—169
—169

Färfalloprofil för räntebetalningar på derivat som omfattas av kassaflödessäkring
visas i tabellen nedan.

Räntebetalningar

Leverantörsskutder

MTN-tån
inkC ränta

1 jan

2015
Förändring av Attokerat titt
marknadsvirdet
resultat

2016

2017

2018

2019

2020

2027—

—267

—267

—96

—96

—57

—230

Säkring avverktigt värde
Vid årets slut fanns inga utestående säbingar av verkligt värde.

Likviditets- och kreditrisker
För att begränsa lilcviditets- och kreditrisker får placeringar och transaktioner
derivat endast ske i instrument med hög likviditet och med motparter med hög

kreditvärdighet. Swedish Mateh överskottslikviditet placeras, förutom på
bankkonton, huvudsakligen i bankdeposit och bankcertffibt. Den 31 december
2015 uppgick den genomsnittliga räntebindningen för koncernens kortfristiga
placeringar till mindre än en månad.
Koncernens finanspcilicy reglerar maximal kreditexponering för olika mot
parter. Målet är att mntpartc’rna till Ssvedish Match i finansiella transaktioner
ska ha ett kreditbetyg om lägstA från Standard & Pour’s eller motsvarande från
Moody’s.
För att reducera kreditrisken i de fordringar som uppstår pä banker via deri
vat har Swedish Match ingått nettingavtal. sS kallade ISDA Master Agreements,
med samtliga motparter. Dessa avtal ger rätt till nettning a värderingar pä till
gångar och skulder, om motparten inte ftillgör sina skyldigheter. som vid
inställda hetalningsr. Tabellen visar nettoexponeringar per den 31 december
2015. Inga säkerheter har tagits emot eller ställts.
-

Derivat som omfattas av nettingavtat

2015
Bruttobetopp
för flnanstetta

Oetopp för finansiella
Instrument sam inte kvittas
1 batansräkningen,
men som är föremål
för nettingavtat

Netta

173
45

Instrument

Belopp kvittede 1
balanaräkningen

Nettobetopp
presenterat 1
batansräknlngen

Derivat—tillgångar

306

0

30/.

Derivat —skulder

176

0

176

—131
—131

Belopp för finansiella
instrument sam inte kvittas
1 batansräknlngen,
men som är föremål
för nattingavtat

Netta

MSEK

2014

Bruttabetopp
för finansieLla
instrument

Belopp kvittade l
batanaräkningen

Nettobetopp
presenterat i
batansräkningen

Derivat—tillgångar

283

0

283

—188

95

Derivat—skulder

188

0

188

—188

0

USEK
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Fortsättning
av derivat. t1ir vilka säkringsredovisning inte tillämpas. Derivat hänfbrliga till
kassaflödesväkringar redovisas till verkligt värde i övrigt totalresuhat. Alla
Ovriga poster, utom räntebärande skulder, har kort töptid och betraktas som
icke räntehärande och därfi,r dr det totala hukfiirila värdet på de finansiella
instrumenten och det beräknade verkliga värdet detsamma. Det bokforda
värdet på räntebärande skulder kan avvika frän det verkliga värdet som en
följd av flirändrade marknadsräntor.
Ssvedish Match fbljer JFRS 7 for fmansidlla instrument värderade till verkligt
värde i balansräkningen, vilket innebär att verkligs värden ska ldassas enligt en
hierarki som reflekterar betydelsen avden indata som används enligt följande
nivåer:
• Niv3 1 Noterade priser tojusterade) på aktiva marknader.
• Nivi2 Annanindataändenoteradeprisersomiagärinivå 1 ochsom.
antingen direkt eller indirekt, är observerbara,
• Nivå 3 Indata som inte bygger på observerbar marknadsdara.

Per den 31 december 20L5 uppgick den totala kreditexponeringen i derivat
instrument till 173 MSEt( och i likvida medel till 1 732 MSEK. Risken att
koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden. det vill säga att betalning ej
erhålls Rirkundfodrlngar. reduceras av att Swedish Match kundfodringar är
fbrdeladepå många olika kunder. På balansdagen fbreläg ingen betydande
koncentration av kreditrisk i koncernens kundtordringar. Koncernens kund
fordringar uppgick till totalt 1 547 MSEK (1 557). För ytterligare information.
se Not l7Kundfonkingitt.
Rating
Swedish Match hade per den 31 december 2015 tbljande kreditrating från
Standard & Poo?s respektive Moody’s Investors Service

—

Standard & Poors

Moodys

BOB

Baa2

Stabte

Stable

-

Lång rating
Outtook

Alla poster som är värderade till verkligt värde i balansråkningen anses ingå
1 nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. För att bestämma det verkliga värdet av
dessa finansiella tillgångar och skulder har otliciella marknadsnoteringar lur
liknande instrument använts för diskontering av framtida kasaafiöden.
Angivna värden är indikativa och kommer inte nödvändigtvis att realiseras.

Bokfört värde och verkLigt värde
Nedanstående tabell visar boktort värde (inklusive upplupen ränta) och verk
hg! värde per kategori av räntebärande finansiellt instrument per den 31
dcLember2DIS. Poster redovisade till verkligt värde i resultaträkningen består

2015
Kundfardringsr
Ovriga långfristiga fordringar
Ovriga kortfristiga fordringar
ForutbetaLda kastnader och upplupna
intakter
Likvida medel

—

Summa tillgångar
Rantebärandeskutder

—

‘1

—.

—

skringar

Instrument

baktdrt
värde

Beräknat

—

1 567

—

—

—

1 547

1 567

—

—

—

326

397

721

721

—

—

153

153

153

—

Övriga
Lån och

—

—

—

—

104

—

1 732

—

—

—

3279

—

326

654

106
1 732

6257

6257

—

8266

—

—

8266

—

—

198

1 660

1 859

1 859

92

18

605

715

715
602
fl 889

—

—

—

27

—

—

—

602
8 960

216

2265

602
77 642

Lånoch
fordringar

Övriga
finansietta
skutder

Kassaftödessäkringar

Icke
Onansletta
instrument

Summa
bokfört
värde

Beräknat

1 557

—

—

—

—

—

—

305

388

1 557
693

1 557
693

—

—

—

—

115

115

1)5

—

92

—

—

305

595

—

—

—

104
1 732

871311

—

Poster redovisade
titiverkligtvärdai
resuttaträkningen

2016

Summaskulder

fordrIngar

—

Summa_skulder

Räntebärande skulder
Ovrigaskuider
Upptupna kostnader och förut betalda
intäkter
Leverantörsskutder

finansietta

21

Leverantörsskutder

Summatillgångar

Summa

Kassaflädes

—

Övriga skulder
Upplupna kostnader och
Forutbelatda intakter

Kundfordringar
Ovriga tångfrtstiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Forutbetalda kostnader och upptupna
intäkler
Likvida medel

Icke

finansietta
skulder

Poster redovisade
titt verktlgt värde 1
resuttatrikntngen

—

2312

—

3869

—

0
—

—

0

—

—

-

—

—

—

8 964
—

-

92
2312

8 966

6769
9 606hi
2617

—

—

236

2382

2617
730
957

730
957

13268

13910

117
957

19

595

—

—

—

—

10018

253

—

92
2312
6769

2977

Beraknvi jerki gi vanle, -cm kiasu,ticcras enligt nivå 2 serkogi carrie hierark n. yr tmvardenqen av ranivbarande skulder baserat pi marknadskurserna trio banker per dccii december2015 och 2014
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26. OperaNoneLta teasingavtat

EventuattitLgngar
Vid försäljningen av den tidigare huvudkontorsbyggnaden i Stockholm 2007,
sålde Swedish Match också två närliggande tomter, vara slutliga försäljnings
pris var beroende av godkännandet av en reviderad detaljplan. För den ena
tomten erhölls detta godkännande ijanuari 2013, och Swedish Match erhöll en
ytterligare köpeskilling om 16t MSEK under det för5ta halvåret 2013. Även för
den andra tomten kan ytterligare köpeskilling erhåUas, För närvarande går det
inte att göra någon meningsfull uppskattning av storleken på detta belopp.

Koncernens leasingkostnader föroperationella leasingavtal för 20t 3 uppgick
till 58 MSEK (58).
Framtidaårliga mmimilc’aseavgifterenligt icke uppsagningsbara i)pL’raUOflc’Ua
teasingavtal med initiala eller återstående löptider p8 ett är eller mer förfaller
enligt följande:
Minimitsasaavgifter
Inom ett åt
Senare an ett år men inom fem år
Senareän fem år
Totatt

2015

2014

51
171
31

56
177

253

286

• Koncernföretag

Operationella leasingavtal hänför sig främst till hyra av fastighet.

Dotterfbtetagsinnahavtt
SM Treasury SER SA
SM Treasury IJSD SA
SM Comercio Importacax e
Exportacao Ltda
SM da Amazonia SA
SM do Brazil 5 A
SM Brazil Hotding AB

27. StäLlda säkerheter
Stättda sakerheter
Per den 31 december 2013 hide koncernen 59 MSFK (54) i ställda säkerheter
hänförliga till kapitalförsäkringar som ställts som säkerhet för vissa pensions
förpliktelser. 1 enlighet med lAS 19 har kapitalförsäkringar ställda som säkerhet
för vissa pensionsförpliktelser form av avgiftabestämda planer om 59 MSEK
(54) kvittats mot uppskjuten ersättning i långfristiga avsättningar per den
31december 20t5.

SM Dominicana, SA
SM Deutschland GmbH
SM Treasury Lux 5 r.l
SM Malaysan HoldingAB
SM Group BY
SM L:ghters SV

28. Åtaganden samt
förbindeLser och eventualtillgängar
EventuaLförptiktetser taflsVat5fötbifldetsetl
Borgensf&bindelser flir dotterföretag avser åtaganden till förmån för bolagen
utöver dotterföretagen nyttjade och skuidförda belopp, Borgensfdrbindelser
till förmån för intressefhretag hänför sig till åtaganden för dottertöretag bom
överförts till STO. Övriga borgens’ och ansvarsförbindelser avser åtaganden
gentemot tobaksodlare om framtida inköp av råtobak samt garantier ställda
gentemot statliga myndigheter för koncernföretags fullgörande av åtaganden
i samband med import och betalning av tobaksskatter.

EeentuatförptikteLser Lansvaratärblnd.Laerl
Borgensförbindelser till förmån fördotterfäretag
Borgensförbindetser för intresseforetag
Ovriga ansvareförbindelser
Tatatt

—

2015

2014

51
0

68
50

205

250

Rattstvistec
Bolaget är involverat i ett antal rättsliga processer. Även om utgången av pro
cesserna inte med säkerhet kan förutses och följaktligen inga garantier heller
kan lämnas, är företagsledningen övertygad om att skyldigheter hänförliga till
dessa tvister inte kommer att inverka väsentligt på Swedish Match finansiella
ställning eller resultat, om de ens får någon inverkan alls.
P’mkerton Tobacco Company tdotterfbretag till Swedish Match North
America.Inc)harangivftssomsvarandeinågmavdemerän 1 200mälmot
cigarettillverkare och andra tobaksföretag som anhängiggjorts 1 di1statsdom
stol i West Virginia. Pinkerton har dock avstdljts från den sammanslagna pmcessen i dessa mål och det är inte känt om någon av kärandena i de as skilda
mälen avser att driva krav separat mot Pinkerton, Swedish Match North
America. mc. och Pinkerton Tobacco Company år angivna som svaranden
i en talan väckt i Florida i november 2002 mot flera olika bolag verksamma på
den amerikanska marknaden för rökfri tobak och deras gemensamma intresse
organisation. Talan anhångiggiurdes ursprungligen som en grupptalan men
omvandlades under 2005 till en individuell talan. Även om företagsledningen
inte på ett meningsfullt sätt kan uppskatta den betalningsskyldighet pågående
eller befarade tt’ister av detta slag skulle kunna medföra, dr det företagsled
ningens uppfattning att det finns goda försvar mot alla krav och att sade fatt
ska försvaras med kraft.

1

SM DistributIon A/S
Sf4 Norge A/S
Sf4 Ph lippines mc
SMNT Holdngs Corp
Swedmal Corp
Swedish Match Fösloros
portugal SA
Road Cargo Sweden Holding AB
Lysstickan AB
SMD Logistica AB
SM lnduslriesAll
Sf4 lnlellectualPropertyAB
SM North Europe AB
Svenska Tändsttcks AB
Svenska Tandsticksbolaqot
Forsällningsaktiebolag
SM Cigars HoldingAB
Swedish Maich USAS
SMD Logistics Holding AB
SMD Solna Frbsaren AB
SMD Logistics Ornas AB
SM lPMl International AB
Svenska Tobaks AB
SvensktSnusAll
SM Treasury Swilzerland AG
SM Kibrit va Cskmak Enduslri AS
SM cigars Holding Inc
SM Cigsrs nc
SMUSAInc
SM Leaf Tobacco Company
SM North America LLC21
The Pinkerton Tobacco Co. LLCvi

flotterfaretagets
s8te.Land

Agatandett%

2015

2014

100
100

100
100

Brasitien
Brasilien
Brasilien
Brasilien
Dominikanska
republiken
Tyskland
Luxemburg
Malaysia
Nederländerna
Nederländerna
Nedertänderna
Norge
Norge
Filippinerna
Fitippinerna
Filippinerna

100
100
99,7
100

100
100
99,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

Portugal
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige

100
100
100
100
100
100
100
100

Sverige
Svenge
Sverige
Svenge
Sverige
Sverige
Svenge
Sverige
Sverige
Schweiz
Turkiet
USA

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Belgien
Betgien

USA

USA
USA
USA
USA

—

—

100
100
100
100
100
100
100
100
100
—

—

100
100
tOO
100
100
100
100
100
100
—

—

—

100
100
—

100
—

100
—

100
100
i0,

FsOeke ns- nneiatursåvi( 5Sek: sam ed’rekt stSa SoLs5 Fvrmhergcn h1 e- vie
vianle forna;
SM Norih ,tee ca incech The P,nka,ion Taoar.ro Cc bytte docenTer 2515 men cli SM SortS
Amerna LLC rnsokt vs The Pnkerton Tsbao:e Ca LIC
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31.

30. Ti[läggsupplysningartiU.
kassa tt ö des ana lys
Definitionen och sammansättningen av likvida medel är kassa och bank.
2015

Betalda räntor och erh3Ltna räntor
Erhålten rdnta
-

TotaLt

2014

17

38

—623

—537

—406

—499

Betalda och erhållna motor redovisas som kassaflöden från den löpande verk
samheten.
2015

2016

Av- och nedsktivningar

317

303

Föröndrade avsättningar

—6

Förandring t forrnånsbestamda pensionsptaner

48
113

Förandring upplupna ranlor

—28

2
—50

21

20

Justerinq för poster som inte Ingår f kassaftödat

Forandring avverkligt vrde och oreatiserade
kur5differenser

Real,serade kursdifferenser, overfört ttL
finansieringsverksamheten

Ovrigt
Totalt

—

——

—35

-6

—23

—11

612

253

Andetar i intresseföretag, joint ventures och övriga boLag
Andelar i joint ventures under 2015 hänför sig till investeringar på 25 MSEK
i SMPM International AB. Under 2015 l&vörvade Swedish Match resterande 50
procent 1 SMPM International AB till en köpeskillingom 6 MSEK, med flirvärvad
kassa och bank om 19 MSEK Effckten pS kassaflutdet netto lör koncernen var
13 MSEK För ytterligare Information, se Nol 14 A,,ddcir 1 inlrc’ss4iiretiig och
juli11 ventures.
Andelar ijoint ventures under 2011 hänför sig till investeringar p335 MSEK
SMPM International AB och investeringar i intresseftiretag på 10 MSEK i
Road Cargo Sweden Holding AB
Swedish Matdi fosforos Portugal SA fiirv-.irvades under 2014 till en köpe
aldiling 01049 MSEK. med förv-ärvade nettotillg3.rigarom 48 MSEK varav likvida
medel stod lbr 47 MSEK Effekten på kassaflödet netto lörkoncemen var —2 MSEK
Avyttting av dotterföretag
Inga dotterföretag avyttrades under 2015 eller 20 Il.
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Närstående

Företagets närstående parter ärjoint ventures, intresseföretag och ledande
befattningshavare med betydande inflytande i fisretaget. Ledande befattnings
havare med betydande inflytande omfattar Swedish Malch styrelse och koncernledningen. Transaktioner med narstående parter görs på marknadsmässiga
villkor. För vidare information om koncernens transaktioner med joint ventures
och intresseföretag, ae Not 14 Andelar i lutressefö rettig och joint venturea.
Information om ersättningar till styrelsen och koncerniedningen framgår av
Not 5 Personal. Utöver detta, med undantag för koncerntransaktioner som
eliminersö i sin helhet i koncernredovianingen. har inga andra transaktioner
med närståeisde parter gjorts under året.

32. Händelser etter rapport
periodens slut
Den lo februari 2016 otkndiggjorde STG utfallet avbörsintroduktionen. Efter
fullföljandet av erbjudandet uppgår Swedish Match ägande, genom dotterbola
get Swedish Match Cigars Holding AB, till 31.2 procent av S1’G (3 t,2 miljoner
aktier). Under förutsättning att övertilldelningsoptiunen utnyttjas till fullo vid
en senare tidpunkt. kommer Swedish Mstch ägande att uppgå till 29,0 procent
av SIG (29,0 miljoner aktier).
Försäljningsintäkten från de STG aktier som Swedish Match säljer kommer
att delas ut till Swedish Match aktie3gare. Swedish Match styrelse har föreslagit
en extra utdelning ons 12:00 SEK per aktie i titlägg till den ordinarie utdel
ningen som föresläs till årsstämman 20 t6. Utbetalning as’ den ordinarie utdel
ningen och den extra utdelningen sker samtidigt.
Swedish M-atch förväntar sig att kapitalvtnsten från transaktionen kommer
att överstiga 500 MSF.K och är ej föremål fiir beskattning. Kapitalvinsten kom.
mer att redovisas i bokslutet för det första kvartalet 2016.
f’rån och med den 10 februari 2016 3rSTG noterat på 1asdaqCopenhagen
under kortn-annwt ‘S’t’G

33. Uppgifter om moderbotaget
Swedish Match AB (pubi) är ett sv enöcregistrerar aktiebolag med säte i Stockholm.
Moderbolagets aktier är registrerade på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret
har besöksadress Sveavägen 44 och postadress 11$ 85 Stockholm,
Koncernredovisningen lr år 2015 består av moderbolaget och dess dotter
företag, tillsammans benämnda koncernen. 1 koncernen ingår även ägd andel
avinnehaven i intressetöretagochi joint ventures.
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Moderbotajets esuttatrkning
USEK

Not

2015

2014

Nettoomsättning
Admintstrationskostnader
Övriga rörelseintäkter och övriga röretoekostnadet
Röretseresuttat
Resuttat från andeLar t koncernföretag
Ranteintakter och Liknande resuttatposter
Räntekostnader och tiknanderesuttatposter
ResuLtat efter finansieLLa po5ter

1
2, 3.8.25
6

68
—203

Bokstutsdispositioner

6

60
—186
—1
—145
2 979
0
—796
2 03B
1 756
3794
—180
3 616

—1059
—508
1 583
1 075
—86
989

2015

2016

3676

989

86

—57

8
—21
73
3 687

13
—65
946

Resultatföre skatt
Skatter
Årets resuLtat

5
5
5

7
—

54
705

o

Moderbotats rapport över totatresuttt
MSEK

Not

Äretsresuttat
Övrigt totatresottat som kan om(öraS titt resijttaträkningen
Effektiv andet av förändringen verkligt värde p kassaftddessäkringar
Förändringar i verkLigt värde p3 kassaftödessäkringac övertört titt periodens
resuLtat
Skatt hänförtig titt poster i övrigt totatresuttat
Årets övrigt totatresuttat, netto efter skatt

Årets totattesuttat

7

—

Swedish Match
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ModeTboIagets atnsrkning
31december2075

31december2016

8

3

2

9

Not

MSEX

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstittgångar
AndeLar koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Uppskjutna skattelordringar

68 527

50 956

10

326

305

7

32

51

48 883
48886

51 311
51 313

2214
1

1 961
1
5
4
6

Summa finansieLla antäggntngstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättninqstit(gångar
Fordringarp koncernföretag
FordringarpinIresseföreta9

7

Skattefordringar
Ovriga lordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intäkter

—

3
10

II

12

Summa_omsättningstittgångat

SUMMA TILLGÄNGAR

Fond förverktigt varde

390

390

—59
17270

—132
19600

3616

989

21215

20866

16

675

615

IS

68
61

35
35

—

SUMMAEGETKAPITAL
Obeskattade reserver
Ovngaavs2ttningar
Summa avsSttningar

7 977

53290

13

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 196 500 000 aktier3 1 9823 respektive 2005000006 1 9627
Fritt eget kapitaL
BalanseratresuLtal
Årets resultat

2 227

57 113

—

-

-

Långfristiga skuLder
Obligationslån

16

7613

7803

Skulder titt koncernloretag
Övriga skulder
Summa långfristtga skulder

17
18

18 100
198
25911

tO 100
234
26 137

650
9

1 137

2660
19

4 536

Kortfristiga skulder
Obligationslån
Leverantörsskutder
Skulder titt koncerntorelag
Skaileskutder
Ovriga skulder

7

Upppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

Poster inom linjen
Stallda säkerheler
Ansvarstorbindelser
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11

—

5

20
20

—

161

——

168

3 263

5 855

51 113

53 290

55
51

50
98
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FränLffingr niode•rbotjEts qet api1:
Bundit eget

kapital
2016

Not

Eget kapitat vid årets början

13

Aktiekapitat

Fandför
verktigtvördetl

390

—87

Årets resuttt

—

Årets övrigt totattesuttal, fletto efter skatt

—

Årets totalresuttat

—

—45

—

Vinstdsposition

Utdelning
Äterkdp av egna aktier
Av personal inLösta aktieoptioner
Fondemission

Eget kapttatvid årets slut

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—132

Bundit eget
kapital
Not

Egetkapitalvidåretsbörjan

13

Årets resultat
Åretsövrigttotalresuttat,nettoefterskatt
Årets totatresultat
Vinstdisposition
Utdelning
Äterköp av egna aktier
Avpersonatintöstaaktieoptloner
Avsöttning till fri reserv genom indragning
Fondemission
Egetkapitalvidåretsstut
‘

2 607
—1 653
—890
53
3
—3
19600

2607

22192

989

989
—65
966

—

989
—2 607
—

—

—

—

—1 653
—890
53

—

—

—

—

989

20866

Årets

—

Aktiekapitat

verkligtvärde1t

resuLtat

Totalt eget
kapital

390

—132

19600

989

20866

—

3616

3616
73
3 687

—

—

73
73

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Totatteget
kapitat

Balanserat
resultat

—

av egna aktier

—

Fritt eget kapitaL
Fond för

2015

19283

—

—

—3
3
390

Avsattning titt fri reserv genom indragning av egna aktier

Fritt eget kapital
Balanserat
Årets
resultat
resultat

—B
8
390

—

—

—

—

—

—

989
—1 466
—1 995
161
8
—8
17270

—

3 616
—989
—

—

—

—1 666
—1 995
161

—

—

—

—

3614

21215

Fond tor arkhqt narde bnsir w cn saknnqsrnser
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Moderbolagets kassaftädesantvs
MSEK

Not

Den töpande verksamheten
Resuttat efter finansietta poster
Justenng för poster som inte ingår i kassaftöden mm.
Betald ,nkomstskatt
KassafLöde från den töpande verksamheten före förndringarav
röretsekapitat

21

Kassaftöde från föråndringar av röretsekapitat
ökning 1—1/Minskning (il av törelsefordringar
Ökning (+1/Minskning 1—) av rörelsevkutder
Kassaftöde från den Löpande verksamheten

2015

2014

2 038
—1 761
—156

—5go
—35
—79

121

—625

—23
12
110

1
—6
—629

—2

—1

Investeringsverksamheten
Frvärv av materietta anläggningstiltgångar
Nedsöttning av aktiekapital i dotterfärelag

Avyttring av dotterföretag. fletto likviditetspåverkan
Kassaftöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorleriflg av lån
Ätarkop av egna akter
Av personal inlösta aktieoptioner
Utdelning
Forandringar av finansiella fordnngar/skulder koncernföretag
övrigt
Kassaftöde från Rnansieringsverksamheten
ökninglminskning sv kassa och bank
Kassa och bank vid årets börlan
Kassa och bank vid kets slut

44 / Swedish Match 2015

4 166

—

—

4 160

—1

798
—1 435
—1 995
141
—1666
—311
—6
—6 270

-1 805
-890
53
—l 653
6726
8
631
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Noter för rnoerbott
Alla belopp t noterna till moderbolagets finansiella rapporter är angivna i mil
joner svenska kronor (MSEK) om ej annat anges. Belopp inom parentes avser
föregående är, 2014.
för information om löner och andra ersältningar till verkställande direktö
ren och övriga medlemmar i koncernledningen, se koncernens Not 5 Personal
på sidan 21.

1.

5.

Fina nsietta poster

Resultat från andetar 1 koncerntäretag

2015

2016

Utdelningar

2983

705

Resultat vid avyttring av andelar
Totalt

—6
2979

—

Resultat vid avyttring av andelar i koncernlretag om —4 MSEK avser dotterfö
retag som sålts till STG under 20t0.

Nettoomsättning

Räntelntäkter och tiknande resuttatpaster

Nettoornsättningen avser tjänster till koncernfdretag och intresseföretag

2. Arvode och kostnadsersätt
ning titt revisorer

Räntekostnader och tiknande resuttatposter

Administrationskostnader inkluderar kostnader för revisionsarvoden enligt
nedanstäende tabell:

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader hantbrtiga tilt finansiella skutder
värderade titt upptupet anskaffningsvärde
Ränlekostnadsr hanförliga titt kassatlädessäkringar
överförda från eget kapital
Vinst vid omvärdering av finansiella skulder till verkligt
värde

2015

2016

KPMG
Revisonsuppdrag
Revisionsvorksamhet utöver revislonsuppdraget

6

6

0

0

Skatterådgivning

—

0

Andra uppdrag
Totatt

Ovriga finansiella kostnader
Netlo vatutakurstorändringar

1
6

1
5

TotaLt

Arvode och kostnadsersättning titt revisorer

2015

Ränteintäkter. koncernföretag
Ränteintäkter häntörtiga till övriga finansiella
instrument som innehas för handel
Totalt

2016
0

—

0

0

0

0

2015

2016

—397

—580

—366

—67?

—30

—

0

—

—6

—8

0
—796

0
—1 059

2015

2016

Ändra uppdrag innefattar testning av IT.kontroller

6.

3. Operationetta teasingavtat

Ookstutadisposlttoner

Framtida ärliga mintmileawavgif[er avseende icke uppsägning%hara (iperatlo
nella leasingavtal med initiala eller återstående htptider på ett år eller mer för
faller enligt töljande:
Ulnlmiteaseavgifter

2015

2016

16

12

60

56

Inomettår
Mellan ett år och fem år
Längre än fem är
Totatt

—18

74

—

86

Minimiteaseavgifler
Totalt

Skillnad mattan redovlsd avskrivning och
avskrivning enligt pLan
Programvara och licenser
Inventarier, verktyg och installationer

2015

2016

15

6
6

15

0

—

0

0

—260

—125

2 177
—161

1 966

1 756

1 58

Periodiseringsf ond
Åretsavsattning
Koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag

Lamnadekoncernbidrag
Totalt

De operationella leasingavtalen hjtiför sig till hyra av fastighet.
Kontraktet löper på fem år iseh innehåller en indexeringsklausul
Kostnadsförda betetningar operation1ta teasingavtat

Bokstutsdispositioner

-

—

—236

4. Övriga röretseintäkter och
övriga röreisekostnader
Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekoamader avser i huvudsak
valutakursvinster och -förluster.
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7.

S k a t te r

Nedanstäende sammanställning visar uppskjutna skattefordringar vid årets
början och årets slut.

Skatt redovisad i resultaträkningen

Aktuett skatt för perioden
Uppskjuten

skatt avseende temporära skillnader

Totalt

2015

2016

—181
1

-87
1

Säkringsreserv

37

—180

—86

Avsättningar

16

2075

2016

—19

13

2015

Ingående
balans

0

1
0

51

1

Ingöende
batans

årets resuLtat

Ovngt

Skatt redovisad 1 övrigt totatresuttat
Effektiv andet av förändringar’ verkligt värde på
kassaftödessäkringar
Förändringar i verkligt värde på kassaflödesnäkringar

TotaLt

2014
—2
—21

överfört titt periodens resuttal
Totalt

—

13

—

2016

2015

Redavisati
året5 resultat

—

Redavisati

Redovisat i övrigt
totatresuttat

Utgående
balans

—21

17
15

—

Redovlaati övrigt Utgående
balans
tatatresuttat

Sak ringsreserv

25

13

Avsattningar
övrigt

13

—

0
38

TotaLt

32

—21

0

—

1

13

37
16
0
51

Avstämning av effektiv
skattesats
3794

Resultat före skatt

1075

-

—237

22,0

—835

22,0

—17,3
0,0

656
0

—,6

0,0

—l

—0,0
0,3

—6

0.0

0

00

0

Schablonranta på
penodiseringstond

0,0

Redovisad

6.7

—1
—780

0,1
8,0

—1
—86

Svensk skattesats

Ejskatlepliktigautdelningar
El skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Skall hanförlig till tidigare år

effektiv skatt

—

0

Forändringen i skattefurdringarf skatreskulder under perioden förklaras nedan:
Skattefordringar

2015

2016

Skatteskulder

Bokförtvärdevidåretsbörjan

5

13

—

—87

18)

79
—5
—5

—161

Betald!erhåtten skatt
Boklort värde vid årets slut

—

—

-

19

—

skjuten skattetordrart per den 31 december, sammanfattas nedan:

201 5

2016

Säkringsreserv

17

37

Avsättningar

15
—

16
0

32

51

Bokfört värde vid årets slut
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2015

2015

2014

3

3

1

—

—

—

—

1

—

—1

4

3

vid årets början

—2

—2

Äretsavslirivningar
Försäljningar/utrangeringar

—1

0

Anskalfningsvärde vid årets
början
lnkop/investenngar
Forsaljningar/utrangeringar

Anskaffningsvärde vid årets
slut

-—

2
—2

2016

—

1
—

—

1

Ackumuleradeavskrivningar

Ackumulerade avskrivningar
vid 5rets 5tUt
Ookfört värde vjd 4rt!

Skatteeffekterna av avdragsgilla temporara skillnader, som resulterade i

Ovrigl

materiella
antäggnlngstittgångar

—

Skatteskuld uppgående till 19 MSEK (skattetordran om 5 M5EK) består av
skatt som ska betalas på årets resultat.

Uppskjutna skattefordringar

Förskott av5eende
InventarIer, verktyg
och Instaftationer

Omklassificeringar

2015

Akluett skatt

Materi’ita
an lagfi fl ng st [[ga fl ga r

—

2
—1
3

—2
1

—

1

Avskrivningar för materiella aisl.iggningstillgångar ingår i administrations
iresialtatråkningen med -l MSEK(0).

kostnader

Inga lånekostnader för materiella anlåggningstillgångar har aktiverats under
2Ol5eller2Ol4.
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9.

Koncernföretag

2015

Ingående
balans

Förvärv

Avyttringar

Nedsattning
av kapital

Utgående
baLans

57 668

2 587

55 021
694

—869

—4 166

—6 496
50954

—

—

—

2587

—849

—4166

48527

ingående
balans

Förvärv

Avyttringar

Nedsättning
av kapItaL

Utgående
balans

Anskaffntngsvärde

57668

18875

Nedskrivningar

—6 696
50954

Anskaffningsvdrde
Nedskrivningar
Bokförtvärde

201’.

Bokförtvärde

—

18875

57448

—18875

—

—

—6 696

—

—18875

—

50954

Innehav av direklägda andelar i koncernföretag
Dotterföretag

Org. nr

Säte

Antatandetar

Andeti%

2015

SvensktSnusAfl
Swedish Match North EuropeAB
SMO LogisticsA8
Svenska Tändsticksbotagel
Färsäljningsaktiebolag
Swedish Match Cigars Holding AB
Swedish Match IndustriesAB
Swedish Match USAB
Svenska Tändsticks AB
SvenskaTobaksAB
Swedish Match Treasury Lux S3.r.l
Swedish MatchTreasurysEKSAN

556367-1261

1 000

100

18875

556571-6926

Stockholm
Stockholm

1 000

100

556571-7039

Stockholm

1 000

100

556012-2730
556367- 1253
556005-0253
556013-6612
556105-2506
556680-3028
0175026
0890 171 968
62-1257378
81-0733029
62-1257378

Stockholm
Stockholm
Tidahotm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Luxemburg
Belgien
USA
USA
USA
Dominikanska
republiken
NederLanderna
Norge
Algeriet
Burma
Burma

36603 000

2 000
30853
96 000
1 000
100000
20 000
9 999 999

99,99

1 000
1 000

100
100

—

—

9 269 907
20 900 000
500
10 000
300 000
6 000

99.99
100
100
100
100
103

Swedish Match USA. mc
Swedish Match Cigars Hotding mc
Swedish Match North America mc
Swedish Match Dominicana SA.
Swedish Match Group BV
Swedish Match Distribution AlS
SA Attumettiöre Causemille’
The Burma Match Co Ltdi
Vuican Trading Co Ltd4l
Bokförtvärdevidåretsstut

—

05338-2007-STI
1 7080059
930567647

Andeli%

2016

100

18875

15750

100

15750

2 350

100

2350

100

1 006

100

1 006

100
100
100
100
100
100

500

tOO
100
100
100
100
100

500

95

9
0
0
7 090
76
869
1 739
—

171
17
1
0
0
0
68527

-—

95

9
0
0
7 090
4 262

9999
—

—

—

—

100

869

99,99

171
17
1
0
0
0
50956

100
100
100
100
100

Resierande ak,er gs v dottcrIor.tag
Forntoi.gi 1v63
Far5taiig.u 196&
Forcat gai ivs?

t lärutciver Sgs aktier Union Allumettire Marocaine SA Ägandet dr endast formellt. Samtliga råttigheter och skyldigheter tillkommer koncernfretag.

JO. Övriga ingtristiga
tord r in g a r

Övrig långfristiga fordringar består av derivat som innefattar valutskursdilte
renser och verkligt sdrde fir valuta och rdnteswappar om 324 MSEK (305).

If. Ö’riga fordringar
Övriga fordringar
Skttekonto

2015

2016

3

3
0
0
6

Mervdrdesskattefordringar
Ovnga kortfristiga fordringar

Bokfört värde vid årets slut

0
3
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12.

Förutbetatda kostnader
och upptupna intäkter
2015

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Utdelning

2016

6

Förutbetald bankavgift
Edrutbetald hyra
Övriga förutbetalda kostnader
Bokfört vOrde vid årets sLut

—

2
6
6

—

6
10

13. Eget kapital.
tnlormaliöa om förändringar moderbolagets eget kapital finns i Förändringar
1 moderbolagets eget kapital.
Antal registrerade aktier i moderbolageL
2015

2016

Emitlerade per 1 januari
Nedsättning___________________
Totalt antal utestående aktier per 31

200500000
—4000000

202000000
—1500000

decembet

196500000

200500000

—7584209

—6822933

188915791

195677067

Varav innehades av Swedish Match AB
Totalt antal uteståendeaktie, exkl, aktier
som inflehadesav Swedish MatchAB

Fond för verkligt värde består av en säkringsreser Färandringen under året
beskrivs nedan:
Säkrlngsreserv

2075

2016

Bokfört värde vid årets början
Effektiv andel av förändnngar iverkligt värde på
kassahödessäkringar
Förändringar i verktigt vdrde på kassaflödessäkringar
overfört titt årets resultat
Skatt
Bokfört värde vid årets slut

—132

—87

86

—57

—21
—59

13
—732

Såkdng.wesen’en innefattar ackumulerade lr8ndringar av verkligt värde på kassa
flödessäkringarhänfarllga till säkringav ränterivker.

14

Obeskattade

Oheskattadereserver

2015

2014

—

0

Avskrivningar Utöver plan:

Immaterielta antäggningsliltgångar

Ålerköp av egna aktier

Bokfört värde vid årets början
Årets avskrivning utöver plan
Totalt

Äterköpta egna aktier Innefattar anskaftningskostnaden för egna aktier som
innehas .iv moderbolaget. Per den 31 december2015 uppgick moderbolagets
innehav av egna aktier till 7584209(4822 933)

Antal aktier
(tusentall
2015

Ackumuterad effekt på

eget kapital IMSEKI
2016

2015

—

0

—

—

0

0

0

0

0

0

Avs8ttrnnq innevarande år

415
260

290
125

Totalt

675

415

Bokförtvärdevidåretsstut

675

615

—

Materiella antäggningstillgångar

1 listorisk sammanfattning av äterköpta aktier som ingår i balanserade vinst
mdcl finns nedan:

2016

6823
7673

2956
3765

—23235
—1 995

—22398

—712

-376

141

53

—6000

—1 500

8

3

—

—

—8

—3

7 586

4 023

—25 009

—23 235

—890

Ärsstämman den 23april 2015 beslutade on att förnya mandatet att återköpa
aktier upp till lO procent sv samtliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade års
stamman om indragning av 4.0 miljoner diligare återköpta aktier med sam
tidig fondemission utan utgivande av nya aktier med ett belopp motsvarande
nedsiittnlngen av aktiekapitalet genom de indragna aktierna eller 7.8 MSEK
Genom den senare transaktionen minskad inte bolagets aktiekapital genom
indragningen av aktier. Det totala antalet 4tier i bolaget efier indragningarna
uppgår till 196.5 miljoner med ett kvotvärde av 1:9823 SEX.
Under äret Iterköpte bolaget 7.5 miljoner aktier för 1 995 MSEK till ett
genomsnittspris av 266.91 SEX.
Sedan äterköpen inleddes har Swedish Mstch lterköpt aktier till ett genom
snittspriu om 113:59 SEX.
Under 2015 s5lde Swedish MatLh även 0,7 miljoner aktier till ett genomunitts
pris om 197:45 SEX, om totalt 141 MSEK, i samband med att opttonsinnehavare
töste in sina opttoner. Dct finns inga ytterligare utcutåcnde optioner
Per den 31 december2015 innehade Swedish Match 7.6 miljoner återköpta
aktier motsvarande 3,86 procent av det totala antalet aktier.
Det totala antalet utestlende aktier uppgick till 183.9 miljoner vid årets slut.
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Fond för verktigt värde

—__________

Antal registrerade aktier

Ingående balans vid årets
början
Äretsinksp av egna aktier
Inlosta aktieoptioner under
året
Avslttning till fn reserv
genom indragning av egna
aktier
Fondemission
Utgående balans vid årets slut

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit att årets utdelning ska uppgå till 20:00
SEX per aktie, fördelat på en ökad ordinarie utdelning per aktie om 800 SEK
(7:50) och en extra utdelning om 12:00 SEX. Utdelningen motsvarar totalt 3 778
MSEK baserat på 188,9 miljoner utestående aktier i slutet av 2015. Föregående
års totala utdelning uppgick till 1 464 MSEK och motsvarade 195246 521 aktier.

Boklört värde vid årets brjan
Årets avskrivning utover plan
Totalt
Periodiseringsfond:
Boktört värde vid årets början
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15.

Övriga avsättningar

Upplupna kostnader och för
utbetatda intäkter
19.

Långfristiga och kortfristiga avsättningar bestod per den 31 december av
följande poster:

Upptupna kostnader och törutb.tatda intäkter

2015

2014

Pensionsåtaganden

26

26

Långsiktiga Incitamentaprograrn

25
68

9
35

68

36

1

1

srIga avsättningar

Bokförtvärdevldketsstut
Varav tångfristiga
Varav kortfristiga

Avsättningar har under året för.indrats enligt nedan:

Årets avsättningar
Ianspråklagna avsättningar
Äterförda avsättningar under året
och ändrade uppskattningar
Avsättningar omktassificerade till
upptupna kostnader
Bokfärtvärdevidketsstut

TotaLt
35

1

9
13

—1

0

—1

—2

6

3

—

—3

24

25

—3
68

26

Bokförtv’ärdevidåretsbötjan

16

Långsiktiga

2016

Totalt

Bokförtvärdevidåretsbörjan

11

20

37

Åretsavsättningar
Ianspråktagna avsättningar

16
—1

6

22

—9

—10

—2

—2

Äterförda avsättningar under året och
ändrade uppskattningar
Avsällningaromktassificerade till
uppLupna ko5tnader
Bokfört värde vid årets slut

—

—

—6

—6

26

9

35

Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden avser avsättning för särskild löneskatt på pensionsförplik
teLser säkrade genom kapitalförsäkringar och en pensionsförpliktelse för en
pensionsstiftetsc för tidigare anställda i dci avyttrade Swedish Maich LiC Ltd.
Betalningar avseende pensionsåtaganden senare än fem år efter balansdagen
beräknas uppgå till 23 MSEK
Långsiktiga incitamentsprogram
Det långsiktiga incitamentsprogrammcc år den långsiktiga delen seden rörliga
lönen för vissa chefer, vilken ska regleras inom tre är.

16.

Obtigationsl.ån

Skulder som förfaller till betalning senare än tm år efter balansdagen uppgår
till 1528 MSEK(1 t-14).

Skc1ldertiIJ koncernföretaq

Inga skulder förfaller till bet,slning aen.sreän fem år efter bafansdagen.

Övriga skulder består i huvudsak av förändring i verkligt värde för derivat på
grund av ökning eller minskning av rdntiir och valutakurser. Derivat som för
faller senare ån fem år efter halansdagen uppgår till 24 MSEK 177).

6
2
0
3

3
167

-

—

768

Ställda säkerheter, ansvars
förbindelser och eventuattillgngar
20.

StälLda säkerheter
Ställda säkerheter hänför sig till kapitalförsäkringar som ställts som säkerhet
för pensionsfiirpliktelser uppgående till 55 MSEK (50). 1 enlighet med lÄS t9
har kapitalförsäkringar ställda som säkerhet för vissa pensionsförpliktelser i
form av avgiftsbestämda planer kvittats nsot pensionsåtaganden i övriga avsätt
ningar.

Sargensförbindetser titt förmån för dotterföretag
Borgensfärbindetser titt förmån för intressefårelag
TotaLt

2015

2016

51

68

—

51

50
98

Eventuattittgångar
Det linns en eventuahillgång som avser en ytterligare kopeskilling tor en når
liggande tomt till Swedish Maich tidigare huvudkontorsbyggnad. Priset beror
på godkännande av en revidrad deta!jplan vilket ännu inte är klart. För
närvarande går det därför inte att göra någon meningsfull uppskattning av
storleken på detta belopp.

Til[äggsupp.ysningar
till kassaf[ödesanatys

21.

Betalda och erhållna räntor och erhåUen utdelning

2015

Erhåhen utdetningui

1 265

705

Erlagd ranta, externa
Erhållen ränta, kancernföretag

—622

—523

—

0

Erlagd ränta, koncernioretag
Totalt

—397

—580

626

—398

2016

9cspp tyr 2015 rq rekiu e 1 73 MSEK syv rsers.kjtdeIv nga

Betalda och erhållna räntnr redovisas som kassalhiden från den löpande
verksamheten.
2015

Avskrivningar

1

Forlust val asyttring av dotterföretag

6

Utdelning
Forändring i pensionsavsättningar

Övriga skulder

23

4
0
4

Forandring upplupna räntor

18.

735

18

Personalkostnader
Ovriga uppupna kostnader
Frutbetatda intakter

Justering för poster om Inte inår i kassaflbdet

17.

2016

709

2

Ansvarsförbindetser!eventuatförpflktetser

Pensions- Incitaments
åtaganden
program

2015

Upptupna semesterloner

Bokfdrtvärdevjdåretsstut

Långsiktiga
PenIons- Incitamenta
åtaganden
program

2075

Upplupna räntekostnader
Upplupna incitamenlsprogram, inkl sociata avgifter
Upptupna sociala avgifter

Fårandring av verkligt värde
VatutakursdiHerenser

—l 739
—26
—3

2014
0
—

—52
16

—

0

0

0

Ovrigt

0

Totatt

—1767

—

—38
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22.

Närstående
Intressetöretag

Dotterfäretag

2015

Sammanställning över närståendetrensaktioner
Intäkter
Uldetningar
Koncern bidrag
Ränteintäkter
FörsäLjning av varor/tjanster

2983

705

2 177

1 966

38

47

—161

—236

—397

—580

—14

—19

2 216
20540

1967
22636

57

48

2015

2016

2

2

1

1

0

Kostnader
Koncernbidrag
Räntekostnadet
inköp av varor/tjänster
Fordringar
SkuLder

Ansvarsförbindetser

2014

-

—

50

—

Transaktioner med närstäende rpössaltapå marknadsmässigavillkor. Förinformaflon om emätt gtillieclandebefsItningshavarese koncernens NotS PersonaL Inom
ramen för den normala verksamheten genomfhr moderbolaget transaktioner med dotterföretag. Förinformatlon om direktägda dotterliirctag se Not 9 Koncc’rifliretng.

23.

Bokför t värde och ver%iqt värde för finansieta instrument

Nedanstäende tabell visar bokfört värde (inklusive upplupen ränta) och verk
ligt vdrde per kategori av råntebärande finansiellt instrument per den 31
decensber 2015. Derivat hänfiirbga till kassaflödessäkringar redovisas till verk
ligt värde i övrigt totalresuhat. Alla övriga poster. utom rantebrande skulder.
har kort löptid och betraktas som icke ränrebärande oi.h därför är det totala
hiikflirda värdet på de finansiella instrumenten och det beräknade verkliga
v.irdet detsamma Det bokförda värdet på räntebärande skulder skiljer sig frän
det verkliga värdet på grund av ändrade marknadsräntor. Swedish Matclt foljer
IFRS 7 för finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräk
mogen. vilket innebär au ett företag ska ldassificcra värderingen av verkligt

2015

(in och
fordringar

Långfristiga fordringar
Fordringar på koncernforetag
Fordringar på intresseforutag

—

2 214
1

Övriga fordringar

—

Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter
Summa tiLlgångar

—

2215

Räntebdrande skulder
Skulder till koncerniöretag llångfristigsl
Övriga skulder
Skulder låt koncernlöretag lkortfnstigal
Upplupnakostnaderochfärutbetakiaintakter
Lnverantärsskutder
Summa skulder
2016

—

—

—

Räntebärande skulder
Skutdertillkoncernfötetag tlångfristigsl
Övriga skulder
Skulder till koncernfäretag lksrtfristigal
Uppiupnakostnaderochföruthetaldaintäkter
Leverantörsskutder
Summa skulder
fl

-

—

Alla poster som är värderade till verkligt värde i baktrtsrälwingen anses ingå i
nivä 2 i hierarkin för verkligt vårde Angivna värden är indikativa och kommer
inte nödvindigtvis att realiseras

Övriga Enansi
ella skulder

326

—

-

326
—

—

—

—

198

5

Beräknat
verkligt värde

326

326

2 214

2 216

1

1

3
10

3
10

2552

2552

8 263
18 100
203
2 660
161

8 7Q95
18100
203
2640

9

—

—

9

—

28906

216

36

29156

Unoch

övrigafinansi-

fordringar

ettaskutder

Kassaftödes- Ickefinansietta
instrument
säkringar

Summa
bokfbrtvärda

Beräknat
verktigtvärde

305

305

1 961
1

961
1

6

6

—

—

l 961
1

-

—

—

—

—

—

—

—

1 962
—

—

—

8 960
18 100
—

—

—

-

—

—

6 536

117
11
31 706

31

305

—

—

—

—

—

—

—

6
6
10

—

—

305

19
253
på

2 277

—

36

37 993

32656

32

—

6

2 277

9 601

—

—

6

18 100
238

6

236

161
9

8 940

—

—

—-

18 100
238
4 536
168
it

—

—

Be,sibnat aurkligi varda san klassilrccras enligt nivå 2 verkligt ,ai’do hierarkin at umvarderrngen av rantekarande skulder baserat
den St december 2015 och 2014

50 / Swedish Match 2015

3
10
13

—

—

Summa
bokförtvärde

—

—

—

—

—

—

—

8 263
18 100

—

—

—

—

Icke finansiella
Instrument

Kassaftödessäkrlngar

18

—

Långfristiga fordringar

Summa tillgångar

-

2 660
92

—

Fordnngarpå koncecnfdretag
Fordringar på intressefäretag

Övriga fordringar
Forutbetatda kostnader och uppiupna intdkter

värde enligt en hierarki for verkligt värde som speglar betydelsen av den indat
som används enligt följande nivåer
• Nivå 1 Noterade priser fojusterade) på aktiva marknader,
• Nivå 2 Annan indata ån de noterade priser som ingår i nivå 1 och som.
antingen direkt eller indirekt, är abserverbara.
• Nivä 3 tndata som inte bygger på observerbar marknadudata.

narknadskurrna irån banker pur

6 536

168
11
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24. Derivat som omfattas av nettinaevtal.
För att reducera kreditrisken 1 de fordringar som uppstår på banker via derivat har Swedish Mateh inghtt nettingavtal, sä kallade ISDA MasterAgreements, med
samtliga motparter. Dessa avtal ger rått till nettning av värderingarpå tifigångaroch skUder, om motparten inte flullgår sina skyldigheter. somvid inställda beta1ninga
Tabellen visar nettoexponeringar per den 31 december. Inga säkerheter har tagits emot eller ställts.
FinansieLLa instrument som omfatta5 av nettingavtat

2075

Belopp kvittade 1
batansräkningen

Nettob.topp
presenterat 1
balansräknlngen

BeLopp tor finansiella
lnstrumentsom Inte kvittas t
batansräkntngen, men som
ärtdremät för nettin0avtat

Netto

302
153

0
0

302
153

—129
—129

173
24

Bruttobetopp
för tinansietta
instrument

Belopp kvittade
balaasrakningen

Nettobetopp
presenterat i
batansräkningen

Belopp för finansiella
instrument som Inte kvittas i
batansrökningen, men som
ärföremitförnetttngavtat

Netto

283
188

0
0

283
188

—188
—188

95
0

Bruttobetopp
för finanstetta
instrument

Derivat—Tillgångar
Derivat—Skulder

2014
Derivat—Tillgångar
Derivat—Skulder

25. Ersittnnga t.t anst1tda
Etsättningar tiLl anstättda efter avsLutad anstättning
Vissa pensionsfiirphktetaer dr försäbade av svenska pensionsstiftelser Swedish
Matdi AB har odcsä övertagit ansvaret och uppgten som huvudsaklig arbcts
givare lur en punsionsutiftelse för filre detta anstållda 1 det as-yttrade Swedish
Match UK ltd.
Per den 31 december 2015 visade de svenska pensionsstiftelserna ett neltu
öterkott medan pensionsptanen förde brittiska medarbetama visade ett
underskott.
TabeUerna nedan visar pensionsätaganden för Swedish Match AB;
Förmånsbestämda penslonspianer
Nuvördet av fonderade forpliktelser
Focsaltningstitlgångsrnas serkiga vdrde
Överskott, netto
Overskott netto 1 pensionsatiftetse som inte redovisas
batansräkningen
Nettopensionsskuld redovisad i batansräkningen

2015

2016

861
—939
—79

883
—967
—63

89
11

78
16

i

Specilukation avförändringar i nettoskuld redovisad t balansråkningen
hånförlig till pensioner:
Penslonsskutd, netta
Bokförtvärde vid årets början
Utbetatda ersattningar
Gottgorelse trän pefl5ioflsstiftelse
Farandnngipensionsavsättmn9ar
Bokfört värde vid kets stut

2015

2014

9
—9
—3
71

10
—10

—

89 MSFK (78) avden totala nettopensionstillgängen omfattas av Tr-ggandelagen.

Specifik-allan av kostnader och intåkter hänförliga till pensioner
Förmänsbestämda pensionsptaner

2075

2014

—1
—30
19
3
—9

—1
—31
78
—16
33

—13
11

—13
—68

—11

—28

Skitinad mellan gottgöretse frän pensionsstiftetse och
utbetatda pensioner
Rantekostnad på trpliktelsv
Faktisk avkastning på tor;a[tningstiltgångar
Forandring i pensionsavsättningar
Netto intäkter/kostnader för pensioner
Pensioner sam omfattas av försäkringspremier:
Kostnaderfor trsäkringspremier redovisade
resuttatrakningen
Forandring av överskott i pensionsstiftetser
Kostnader netto redovisade i resuLtaträkningen,
hönförttga titt pensioner

Kostnaderna hänförliga till pensioner redovisas i resuttaträkningen som adini
nktrationtkotnader.
Den faktiska avkastningen på förvakningstillgångar var 2,0 procent (9,5).
Förvaltningstillgångar i pensionsstdielsensa består av ftlhjande
Förvattnlngstlttgångar
Skuldinstrument
Astiebaserade Instrument
dratDgånqar
Totalt
Stcz, locr :‘r’tfir

2015

2016

92
161
707
939

110
22
815
967

ra-,, —ca crsak rcs,,a;r A.aa 5I,Srrr,r,

Viktigare aktuarietta antaganden p& batansdagen
Förpliktelserna beräknas utitbin en vägd genomsnittlig diskonteringsrånta
på 3,6 procent f3.2)
Fdr ovanstiende pensionsptaner väntas inga inbetalningar göras under
det kommande iret
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Styre’sens förstag till vinstdisposition
Som framgår av balansräkningen för moderbotaget står följande belopp till årsstämmans förfogande:
Batanseradevinstmedetlnktusive reserv lär verkt värde
kats resuLtat

SEK
SEK

17211190 588
3 616678 952

5EK

20825669560

SEK
SEK
LEK

3778315 820
17 067 353 720
20825669560

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Ntaktieägarna utdelas 2ll00 SEK per aktie baserat på 183915 791 aktierutestiende vid stutetav 2015
Vrnstmedet att balanseras ny räkning

Resultat- och batansräkningarna kommer att föreläggas irsstämman den 23 april 2016 för faststätlelse. Styrelsen föreslår vidare att avstämningen av 1
Euroclear Sweden AB registrerade aktieägare sker den 22april2016.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och att koncern
redovismngen har uppr5ttsts i enlighet med de internationella redovisning5standarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning fEG)
nr 160612002 av den 19 juli2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rät
tvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.
förvattningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamheter.
stillning och resultat, och beskriver våsentliga risker och osåkerhetsiliktorer som moderbolaget och de tc)retag som Ingår i koncernen står inför.

Stockholm den IS februari 2016

Kenneth Ek
Styrelseledamot

Conny Karlsson
Styrelsens ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 mars 2016
MG

—

allquist
radre,isor
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Revisionsberäftelse
Till åtsstämman i Swedish Match AB (publ), arg nr 556015-0756

Rapport om årsredovisningen och koncernre
dovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ringen för Swedish Match AS (pubi) för år 2075.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ringen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning för Stiedish Match AB (publ) för
år 201 5.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för ärsredovis
ningen och koncernredo visningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en ärsredovisning som ger en rättvisande bild en
ligt rsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö
ren bedömer är nödvändig för an upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligeter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisonen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehå1ler
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen Revisorn väljer vilka åtgärder som ska ut
föras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ring beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och kon
cernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte an göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenlgheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande drektörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis
ningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är t:llräckl,ga och
ändamå!senliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktärens ansvar
Det är styrelsen som hat ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen er.
ligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förstaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlegen för
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie
bo’agslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl
lande drektören är ersäflningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktö
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen. årsre
dovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck!ga och
ändamå1senliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tilistyrker att årsstämman d sponerar vinsten enligt förslaget
förvaltningeberättetsen och bevi?ar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsa ret.

Stcckhclm den 8 mars 2016

Utta!anden
Enligt vår uppfattning har årsredovisngen uoprättats i enlighet
med ärsredovisnngs’agen och ger en alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets fnarse1la ställnina per den 31
december 2015 och av dess finans&1a resuftat cch kassalöden
för året enligt årsredovisningsiagen. Koncerrredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningsiagen cch ger en i a’1a
väsentliga avseenden rättvisande bild ai koncernens finens&a
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella re
sultat och kassaf öden för året enligt Internaticca1 Financial Re
portrg Standards, såsom de antagits av EU, cci’ enig årsredo
visnngs’agen. Förvaitningsberäelsen är förenl g med tsredc_
visn.rgers ccn crcernredcvisnir.gers övrga dear

t

KPMG AB

rei’sor

V tilstyrker aärför att arsstämman fastställer resultaträ<ningen
och baiansräknirgen för moderboiaget och för koncernen.

—
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Ordföranden har ordet
Swedish Mateh vision om en värld utan dgaretter är tydlig.
lag tror att snus kan spela en viktig roll på väg mot denna
vision eftersom snus är ett känt och väl utforskat alternativ till
cigaretter med dess skadliga effekter. Årsredovisningen inne
fattar våra produktomriidcn och det finansiella resultatet och
belyser även den inriktning vi har när det gäller håflbarhet,
vad vi Pörväntar oss avvåra medarbetare och leverantörer
samt mänskliga rättigheter. En effektiv bolagsstyrning är
avgörande för ett företag med målsättningen att vara ansett,
högpresterande och ansvarstagande Information om styrel
sens arbete under året samt information om bolagsstyrning
och riskbedömning åtcrtmns i slutet av denna årsredovisning.
Swedish Match är ett starkt företag som är väL
positionerat för framtiden
Som marknadsledande inom snus 1 Skandinavien, med
växande snuwerksamhet 1 USA och med bred geografisk
räckvidd för vår produktportfötj är Swedish Match unikt
positionerat och på väg mot att uppnå sin vision, för nästan
två decennier sedan sålde Swedish Match sin cigarett
verksamhet och äterinvesterade en stor del av intäkterna för
att bygga cii stark plattform för cigarrer i USA. På senare år
har en av de stora fördelarna med denna verksamhet varit
att det funnits en stabil plattform för att utöka närvaron och
den geografiska räckvidden Pär svenskt snus i USA och idag
finns snusvarumiirk-ct General tillgängligt över hela USA
och volymerna ökar.
Även i Sverige, där Swedish Match försäljning av snus
är störst, har efter några år av nedgång volymerna för före
tagets premiumvarumärken ökat under det senast året.
Swedish Match har gjort betydande framsteg för att
dämpa nedgängen för företagets starkaste premium
varumärken genom Ian5eringen av snusserien XRÄNGE,
vilket resulterat i att varumärken såsom General och
Göteborgs Rapé har stärkts och ökat i attraktion. Norge är
en dynamisk och växande snusmarknad som genomgått
stora förändringar vad gäller konsumenters efterfrågan
och deras krav på produkter skiljer sig från de traditio
nella. De åtgärder som Swedish Match vidtagit på denna
marknad genom ett nytt, modernt sortiment ser lovande
ut. När det gäller regleringsfrågor. med det kommande
tobaksdirektivet inom EU och de ständigt ökade regle
ringarna globah, är vår utmaning att vara väl förberedda
på förändring och att kunna erbjuda produkter som är
relevanta, nu och i framtiden,
Tillsammans med cigarrer och tuggtobak, står snus och
rnc)ist snuif för den stÖrsta delen av Swedish Match vinst.
Swedish Mateh cigarrvcrksamhet har haft ännu ett excep
tionellt starkt år, med rekordhöga volymer samt stark
nettoomsättning och vinst i amerikanska dollar. Under
det gångna året har en stark amerikansk dollar bidragit till

54 1 Swedish Match 2015

ökad vinst redovisad i svenska kronor. Valutautmaningar
och geopolitisk osäkerhet i Brasilien, Ryssland och
Ukraina har haft en negativ påverkan på våra verksam
heter för Tändprodukter. Samtidigt har den uppkomna
situationen skapat möjligheter för företagets ledning att
ytterligare öka effektiviteten och bibehålla en strikt kost
nadskontroll samtidigt som man drar nytta av möjlig
heterna för tillväxt.
Sedan 2010 har Swedish Match ägt 49 procent av Scan
dinavian Tobacco Group (STG). Under 2015 tillkännagav
vi vår avsikt att avyttra en det av vårt innehav 1 februari
2016 börsnoterades STG på Nasdaq Copenhagen och som
ett ted i denna börsintroduktion minskade vårt innehav.
‘l’ill årsstämman kommer vi att föreslå att återföra dessa
intäkter till er, våra aktieägare, i form av en extra utdel
ning om 12:00 kronor per aktie. Resultatet per aktie har
under året påverkats av en förändring i redovisningen,
som inneburit att resultatet från ägarandelen i S1’G inte
redovisats under det f)ärde kvartalet. Även med hänsyn
tagen till denna förändring ökade resultatet per aktie och
styrelsen kommer att föreslå årsstämman en ökning av
den ordinarie utdelningen till 8:00 kronor per aktie.
Information om styrclscn.s arbete finns i bolagsstyr
ningsrapporten. Jag är nöjd med styrelsens fina arbete,
deras aktiva engagemang i Swedish Match förvaltning och
med deras arbete i de olika styrelsekommfttéerna. Jag
tackar styrelsen för deras stora insatser, VD och hans led
ningsgnipp och vill även rikta ett särskilt tack till Swedish
Match samtliga medarbetare som har uppvisat entusiasm,
engagemang och starka värderingar.
Jag tac-kar er, våra aktieagare, för att ni anförtror mig
rollen som ordförande i styrelsen för detta fantastiska
företag.

Conny Kartason
Styretsens ordförande

SOLAGSSTYRNING

Botagsstyrningsrapport
Swedish Match AB tpubt) är ett svenskt publikt
aktiebolag vars aktier är noterade pä Nasdaq
Stockholm. FöremåLet för bolagets verksamhet
är, i enlighet med botagsordningen, att direkt
etter indirektdriva rörelse avseende utveckLing
och tillverkning av samt handel med tobaksva
rot, tändstickor och tändare samt bedriva annan
därmed törentig verksamhet.

stabila verksamhet, inte ansett att den extra
kostnad som en sådan granskning skulle
innebära har varit motiverad saint att till
räcklig kontroll uppnå.s genom bolagets
interna rapportenng och kontrollsystem.
Denna bolagsstyrningsrapport är granskad
av bolagets revisorer, men utgör inte en del
av den formella årsredovisningen.

Swedish Match lyder under flera olika regelverk som berör styrningen av bolaget, till
exempel bolagsordningen, aktiebolags
lagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq
Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning
samt andra tillämpliga lagar och regler.
Bland de interna regelverk och standar
der som påverkar Swedish Match bolagsstyrning återfinns bland annat företagets
bolagsordning. styrelsens arbetsordning,
VD-instruktion, koncernens uppförandekod
och andra policydokument inom koncernen.
Bolagsordningen antas av bolagsstämman’).
Swedish Match bolagsordning innehåller
inga begransningar ifråga om hur många
röster en aktieägare kan avge vid en bolags
stämma och inte heller några särskilda
bestämmelser om tillsättande och entledi
gande av styTelseledamöter eller om änd
ring av bolagsordningen.
Swedish Match tillämpar Svensk kod för
bolagsstyrn ing f”Koden”)2. Koden bygger
på principen “följ eller förklara”, vilket inne
bär att ett företag som tillämpar Koden kan
avvika från enskilda regler, men ska dä avge
förklaringar där skäl till varje avvikelse redo
visas. Bolaget redovisar inte några avvikelser
från Koden för 2015, förutom vad gäller
Kodens regel att bolagets halvårs- eller nio
månadersrapport översiktligt ska granskas
av bolagets revisor. Orsaken till denna avvi
kelse är att styrelsen, med hänsyn till bolagets

Aktieägare
Swedish Match aktiekapital uppgick i slutet
av 2015 till 389 5t5 417:20 SEK fördelat på
196 500 000 aktier. Varje aktie berättigar till
en röst. Ingen aktieägare har ett direkt eller
indirekt aktieinnehav i bolaget som repre
senterar minst en tiondel av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget3). Bolagets aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information avseende Swedish Match ägar
struktur, aktiens utveckling etc. presenteras
på sidorna 40—4 1 i den tryckta årsredovis
ningen för 2015.

beredning kan göra detta när som helst.
För att valberedningen ska kunna behandla
inkomna förslag med tillräcklig omsorg
inför årsstämman bör emellertid förslag
inlämnas senast två månader före stämman.

Vatberedningen inför
årsstämman 2016
Valberedningens sammansättning inför
årsstämman 2016 offentliggjordes på bola
gets webbplats den 22oktober2015. 1 valberedningen ingår förutom Swedish Match
styrelseordförande Conny Karlsson; Karim
Ladha (Independent Franchise Partners),
Mark Husson (Cedar Rock Capital), Johan
Strandberg (SEB Investment Management)
och John Hemander (Nordea Asset
Management). Johan Strandberg är val
beredningens ordförande.

Ärsstämma 2076
Swedish Match årsstämma 2016 äger rum
den 28april i Stockholm. Alla aktieägare
som är registrerade i aktieboken och som
har anmält sin avsikt att delta i årsstämman
inom den tid som anges i kallelsen har rätt
att personligen eller genom ombud delta på
Swedish Match årsstämma och utöva sin
rösträtt. Kallelse till årsstämma kungörs i
Post- och tnrikes Tidningar samt på bola
gets webbplats. Information om att kallelse
skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare som önskat fö ett ärende
behandlat av bolagsstämmanniåste inge en
skriftlig begäran härom till strrcIsen i god
tid före bolagsstämman3.
Aktieägare som önskar lämna synpunk
ter eller framlägga förslag till otagets val-

Förslag till vatberedningen kan lämnas till:
Swedish Match AB
Valberedningen
do chefsjurist Marie-Louise Heiman
11885 Stockholm
E-post:
nominating.committee@swedishmatch.com
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SWEDISH MAICH-KONCERN ENS STYRNING
Revisorer

Årsstämma

De externa revisorerna utses årligen av bolagsstrimman. Enligt bolags
ordningen ska antalet auktoriserade revisorer vara en eller två med
högst samma antal revisorssuppleanter eller ett eller två revisionsbolag.
De externa revisurernas uppdrag innefattar granskning av styrelaens
och verbtällande direktörens t&valtning samt bolagets srsreduvisning
och rakenskaper. Dc rapporterar löpande till styrelsens revisionskom
mitté och i samband med åraboblutet rapporterar dc sina iakttagelser
frän revisionen till bolagets styrelse.

Bolagsatåmmsn är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag och aktieägares
ratt att besluta 1 bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. På bolagets
webbplats, wwswedishmatch.comIstamman, informeras bolagets aktieägare
om sin lagcnhiga rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämma. Bolaget tilläm
par inte några särskilda arrangemang ifråga om bolagsstämmans funktion var
ken på grund av bestämmelser i bolagsordningen eller, såvitt är känt lär bolaget,
akticägaravtaL Beslut vid bolagsstämma fattas normalt mcd enkel majoritet, men
vissa beslut ska dock i enlighet med aktieholagslagens regler fattat med kvalifice
rad ma)oritct.

StyreLse
Revistonskommittén utses årligen av styrelsen och är ett utskott mans
styrelsen. Även om kommitténs arbete 1 huvudsak dr av bercdande och
rådgivande karaktär har styrelsen ddegerat beslutsbefogenlsrter till
kommittén 1 särskilda fall. Kommittén ska övervaka bolagets och dess
dolterbdags processer för redovisning och finansiell rapportc’ring samt,
mcd avseende pä den finansiella rapparteringen, etrektiviteten i lsolagcts
interna kontroll, intcrnrcvision och nskhantcring.
Kommittén ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och
självständighet och biträda valberedningen vid uppnittande av fhrslag
till bolagsstammans beslut om revisorsval och revisorsarvode. Konhinit
tio ska vidare fastställa riktlinjer fiir vilka andra tjänster än revision som
bolaget lär upphandla av bolagets revisorer. 1 samband med revisions
kommitténs granskning av den finansiella rapporlcringeu diskuterar
kommitténs medlemmar de olika redovisningsfrågor som kan ha aktua
liserats med anledning av rapporteringen. Kommittén ska även hålla sig
informerad om revisionen av 3.rsredovisningen och koncernredovis
ringen. Revisionskommittén diskuterar även andra väsentliga frågor
som harsamhand med bolagets finansiella rapportering samt redovisar
sina slutsatser till styrelsen.
Kommitténs ordfrande ska 1 samråd med kommitténs ledamöter,
besluta om näroch hur ofta kommittén ska sammanträda.
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Styrelsen år bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsen
ansvarar för att koncernens organisation är ändamålsenlig och utvärderar fort.
löpsndchnlagets finansiella ställning, handldggnlngsmtmnersamt riktlinjerfiir
förvaltning och placering av bolagets medel. Styrelsen säkcrställer även bolagets
redovisning. Interna kontroll uds kvaliteten på den finansiella rapporteringen
genuns det system Rår intern kontroll som närmare beskrivs under rubriken Risk
hantering och interokonimli avseende den finansiella rappurlerlngen. Styrelsen
ansvarar 1 iik Rår Swcdish Match strategiska lirllctising och fastitäller kon
plan. övervakar lurtlöpande verksamheten, fattar
ccrnc’ns 1
t&andn hwnstersngar och avyttnngar samt granskar och
vidare bes
godkännerboks1ut,Stdsiser verkställande direktör, faststälter instruktio
ner för den verkställande direktören och övervakar dennes arbete

Rapporteringsskommité

Verkställande direktör

Verkställande direktören har tilsatt en rapporteringskommitté med
uppgift att i tömma hand säkerställa att all extcm rapportermg, inklusive
ddårsrapporter och årsredovisning. samt pressmeddelanden med inne
håll som kan vara kur.späverkaijde eller som innehåller linansidi infor
matitm, framtagits enligt konc&nens gällande rutiner.

Verkställande direktör utses av styrelsen. benne leder verksamheten inom de
ramar som styrelsen lagt fast.
Verkställande direktören ska bland annat se till att styrelsen inför styrelsesammanträden lär ett så sakligt, utförligt pch relevant informationsunderlag som
erfordras för att styrelsen ska kunna fatta fräl underbyggda beslut. Verkställande
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Vatberedning
Åssstämma ska hållas årligen inom nex månader efter räken
skapsårets slut. Vid årsstämman beslutas i frågor avseende
bland annat utdelning, fastställande av årsredovisning,
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av och
ersättning till styrelseordforande och övriga styrelseledamöter
och revisorer, riktlinjer för bestämmande av ersättning till
ledande bchttningshavare samt andra för bolaget viktiga
angelägenheter.

Valberedningen utses enligt principer som beslutas årligen av årsstämman. Bolagsstämman
fastställer även den instruktion som ska gälla för valberednlngen. Enligt denna instruktion är
det valberedningens uppgift att bereda och till bolagsstämman avge förslag avseende ändringar
i instrukdonen. Valberedningens uppgift är att lägga frant förslag avseende val av ordförande pi
ärsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande, övriga ledansöter och eventuell ersättning för kommittéarbetc, sanst val och arvodering av revisor i förekommande fall.
Varje höst uppdrar styrelsen år en extem konsult att genomföra en utvärdering av styrelsens
arbete med avseende på dess ledning och funktion. Styrelsens ordförande informerar valbered
ningen om resuitstet av utvärderingen. Denna utvärdering tigger till grund för valberedningens
bedömning av styrelsens sammansättning främst med avseende på kompetens, erfarenhet och
framtida behov. Valberedningen sammanträder så ofta som erfordras för att kunna fullgöra sina
uppgifter, dock minst en gång per är.
-

Kompensationskommitté
Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstitue
rande sammanträdet Arbetsordningen innehåller bland
annat föreskrifter om styrelscordförandens mli, instruktioner
avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande
direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering till
styrelsen.
Styrelsens ordförande ansvarar för att organisera och leda
styrelsens arbete och för att bevaka att styrelsen fisllgör sina
förpliktelscc Ordföranden ansvarsrodcs bland annat för att
vidarebefordra ägrirnas åsikter till styrelsen.

Kompensationskonsmittiln utses årligen av styrelsen och är ett utskott inom styrelsen. Kommit
téns uppgift år att bereda och framlägga beslutsförslag för styrelsen avseende ersättning samt
övriga anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör, riktliner för bestämmande av
ersättning ocls övriga anst.illningsvillkor för andra personer i konceraledningen och som styrel
sen ska förelägga bolagsstämman, samt övriga ersättnings. eller anställningsvillkor som enligt
lag eller andra bestämmelser, Svensk kod för bolagestyrning eller etablerad praxis ska beslutas av
bolagistänsman eller styrelsen.
Styrelsen har delegerat beslutanderätten i vissa frågor till kommittén, såsom exempelvis
beräkningoch utbetalning avrörlig lön till bolagets verkställande direktör, lön och annan ersätt
ning som, inom ramen för av bolagsstämman beslutade riktlinjer, ska betalas till andra personer
i koncernledningen än verkställande direktören, inklusive prestationskriterier och mål avseende
långsiktiga incitamentaprogram samt godkännande av väsentliga uppdrag utanför bolaget såvitt
avser andra medlemmar av koncernledningen än verkställande direktören.
Koninsittén ska sanimantråda så ofta som erfordras, dock minst två gånger ärligen.

www.swedishmatch.com
direktören är även föredragande i 4yrelsen och avger motive
rade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer sty
relsen månailigen den information som krävs för att följa
bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling
samt håller styrelsens ordförande lpandc informerad om
bolagets och koncernens rerksamlet.

LISIff$
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Ytierli5are ti!orrraiion sin excrrpclvis korninitteerras
uppgiltaracih bemyndiganden, bolagets systern Ist
roliga nrsJtnirgar till lndsrdc belattningshavare
samt protokoll trän Swedish Matoh botagsotämmor
lions redovisat pi botagnts wnbbplats
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BOLAGSSTÄMMA 2015
Under 2015 hölls årsstämma den 23 apriL
Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på
bolagets webbplats.
www.swedrehmatch.com/stamman.
• Årsstämman 2015 fattade bland annat
föLjande beslut:
• Utdelning om 7:50 SEK per aktie för raken
skapsåret 2016.
• Omval avAndrew Cnpps. Conny Karlsson,
Wenche Rolfsen, Mag Tivéus och Joakim Westh

till ledamöter av styrelsen. Till nya styrelse
tedamötervaldesCharlesA Blixt och
Jacquebne Hoogerbrugge. Conny Karlsson
omvaldes titistyrelseorilförande och Andrew
Cripps omvaldes ttL styrelsens vice ordförande.

-

Vatberedningen inför årsstämman
2D1 5
Valberedningen inför årsstämman 20t5
bestod av följande fem personer: Mark
Husson (Cedar Rock Capital), Karim Ladha
(Independent franchise Partners), Adam
Nyström (Didner&Gerge fonder), William
von Mueffling tCantillon Capital Manage
ment) och Swedish Matchstyrelseordfbrande
Conny Karlsson. Adam Nystrom var val
beredningens ordförande. Valberedningen
höll tre möten under perioden mellan års
stämman 2014 och årsstämman 2015 och
ledamöterna hade därutöver informella
kontakter och diskussioner. På årsstämman
2015 lämnades en redogörelse för valbered
ningens arbete.
StyreLse
Sammansättning
Enligt bolagsordningen ska bolagets sty
relse, fttmtom av personer som på grund av
lag kan komma att utses i annan ordning,
bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.
Swedish Match styrelse bestod vid utgången
av 2015 av sju ledamöter valda av bolags-
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• Riktlinjer för bestämmande av ersättning och
andra anställningsvillkor för den verk5tällande direktören och andra personer i bola
gets ledning.
• Faststallande av resultaträkningen och
balansräkningen för 2016 samt ansvarsfrihet
för styrelseledamöterna och verkställande

direktören.

• Indragning av 6 000 000 återköpla aktier,
bolaget.
• Mandat hrr styrelsen am att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tittfallen, förvärva

hogst så många aktier att bolagets innehav

For intormation vad galler utnyttjandet av årsstrnmans mandat att bemyndiga styrelsen att forvarva egna aktier,

Vatberedning
Enligt beslut av årsstäm man 2011 ska valbe
redningen, intill dess annat beslutats, bestå
av styrelsens ordförande samt fyra repre
sentanter utsedda av var och en av de fyra
största kända aktieägarna i bolaget som
önskar utse en representant i valbered
ningen. De fyra slörsta aktieägarna ska fast
ställas pil grundval av det kända antalet rös
ter per den 31 augusti året (bre kommande
års.stämma.

vid var tid inte över5liger 10 procent av samt
liga aktier ibolaget.

• Arvode till styrelsens ordförande om 1 750 000.
till styrelsens vice ordförande ett arvode om
830 000 SEtt och till övriga bolagsstämmovalda
styretseledamöter ett arvode om 700 000 SEK
vardera. Darutöverbeslutades att, som
ersättning för utfört kommitléarbete, tilldela
250 000 SEtt vardera till ordfdrandena kom
pensationskommittén och revisionskommittén
samt 125000 SEKvardera titt dvriga ledamöter
dessa kom nittéer.

5C

Forvatlningsberattelsen sidan 6

stämman samt, i enlighet med lag om sty
relserepresentation för de privatanställda,
tre arbetstagarrepresentanter jämte tre
suppleanter för dessa.
Sedan årsstämman 2015 har styrelsen
bestäti av följande ledamöter valda av
bolagsstämman: Conny Karlsson, Charles
A. B1it, Andrew Cripps, facquetine
Hoogerbrugge, Wenche Rolfsen, Megl’ivéus
och Joakim Westh. Conny Karlsson har
varit styrelsens ordförande. Under året har
arbetstagarrepresentanter 1 styretsen varit
Kenneth Ek, Eva Larsson och Patrik Engel
brektsson med suppleanterna Eva Norlén
Moritz, Gert-Inge Rang samt Joakim
Andersson. Ytterligare information om de
enskilda styrelseledamöterna och supplean
tema finns på sidorna 62—63.
Styrelsens oberoende
Enligt valeredningen är samtliga styrelse
ledamötei, enligt de bestämmelser som
finns i Svensk kod för bolagsstyrning, att
anse som oberoende i förhållande till såväl
bolagets större aktieägare som till bolaget
och bolagledningen.
Sammanträden
Styrelsen kallas till sex ordinarie samman•
träden per år samt ett konstituerande
sammanträde. Utöver de ordinarie samman
trädena kallas styrelsen till ytterligare
sammanträden när styrelseledamot eller
verkställande direktören så påkallar. Vid
det styrelsesammanträde där årsbokslutet
presenteras deltar tvisorema för att meddela
iakttagelser från revisionen. Revisorerna
sammanträffar även med styrelsen utan

närvaro av verkställande direktören eller
övriga representanter från bolagets ledning.
Utvärdering av styrelsens arbete
Under hösten 2015 genomförde styrelsen
en utvärdering av sitt arbete med hjälp av
ett oberoende konsultbolag. Valbered
ningen har informerat.s nm resultatet av
utvärderingen.
Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen under perioden från
årsstäm man 2015 till och med ilrsstämman
2016 har utgått i enlighet med beslut av årsstämman 2015. Styrelsearvode har inte
utgått till styrelseledamöter anställda i
Swedish Match-koncernen.
Förmer information om styrelsens arvode
under 2015, se Not5 Personal, sidan 21.
Styrelsens arbete under 2015
Under perioden från 1januari2015 till de
31 december2015, har styrelsen haft sju
ordinarie styrelsesammanträden samt ett
konstituerande styrelsesammanträde.
Hittills under 2016 har två styrelsesamma
träden ägt rum.
Vid samtliga styrelsesammanträden, utom
vid det konstilsterande styrelsesammanträdet,
fick styrelsen en övcrgripandc presentation
av VD samt diskuterade styrelsen bolagets,
dotterbolagens och joint venture bolagens
verksamhet och resultat samt andra projekt
och frågor.
Samtliga sammanträden under året har
fbljt en godkänd agenda. Inför varje sam
manträde har fbrslag till agenda, inklusive
eventuell dokumentation för varje punkt på
-
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agendan, skickats till styrelsen. Bolagets
revisorer deltog vid styrelsens sammanträde
i februari 2015 för att presentera revisions
rapporten och iakttagelser från revisionen.
Vid st)Telsemötet iuni, som hölls i Ström
stad, i Sverige fokuserade styrelsen på kon
cernens strategi och man besökte även den
svenska gränshandeln.

Års bckstut ach årsredavisrnng.
koncerntodningens nar.iars, (or
slag tid Jrsstrnnman, tal ent
management. ersattnmgsfrdgcr
(ortvdande befattmnysha va ro.
godkannande, avpehcyvroch Sg•
upp (oriendekud

MAR

APRIL

FEB
Konstituerande styrelsemute;
be stol am firmaterknarv. ut5eende
av tedamöter kumpensakuns
respektive revis,unskamm,ttén,
fastslaltande av instruktioner (er
respektive komm,ttés arbole. fast
stattande avarbetsonimng lär
styrelsen samt mstrukt,onur (or
intern rappurturing tid styrets on,
upplysning om arv eden III styrel
sen, laststätlande av mstrukt,on till
VO och koncern Ut eten samt ben lot
om daWm (dr styrolsematen
under2Olb

Totatt antal möten
Ledamöter valda av årsstämman
Conny KarLsson lordiörande)
Chartes A. Blixt Ifrån april 20151
Andrew Cripps Ivice ordfdrandel
Karen Guerra Ititt april20 151
]acqueLine Hoogerbrugge Ifrån sprit 20151
Wenche Rotfsen
Robert Sharpe (titt april2015)
Meg Tivéus
Joakim Westh

Års bulislut och års redovisning,
genomgång med rewsnrerna utan
kor.cernlednsngens narvare
lorslag till Astämman. strategi
frågor latent mana gement
knshantering. (rågor avseende
ersattnmg till tedmn ges

MAJ

I

Sirategifråger
och Hållbarhets
redovisning

Ha.%’årsrappurt
januan-junt

AUG

JUNI

SEPT

NOV

JULI

Revisionskommitté

Kompensatianokommitté

8

5

3

3

8
6
8

5

7
8

5

8

Arbetstagarrepresentanter
Kenneth Ek

8

Eva Larsson

7

Patrik Engetbrektsson

7

Arbetstagarrepresentanter Isupplranter)
Joakim Andersson
Eva Nortén-Montz
Gert-Inge Rang

8
8
8

2016
JAN
FEB

Affarsplart, finansiell poltcy.
knmpensatiansfrågot
sl,arderng av styrelse
ork VD sarbete

Oulårs rep port
januari-september

Styrels,

8

DEC

OKT

Ordinarie styrekemotet delAs
rapport januan-mars. utnyttjande av
mandat att iterköpa akter strategi
(rägarcch regulatoriska (rågcr

Styrelsens sammansättning
och närvaro 2015

Bolagets revisor och chefen för internrevi
sion har deltagit i samtliga sammanträden
med revisionskomnuittén under 2015 och i
samband med två av dessa sammanträden
även sammanträffat med kommittén utan
närvaro av representanter från bolaget.

StraiegifrJgur samt
gjcrde ett besök ad
den svenska grann
handeto

genomgJng med revisurerna utan

2015
JAN

Revisionskammitté

Ledamöter under 2015 har varit: Meg
Tivéus (ordförande), AndrewCripps,
Wenche Rolfsen och Joakim ‘vVesth.
Kommitténs ordförande har fortlöpande
hållit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under året. Antalet sam
manträden under 2015 uppgick till fem.

2

2

5
5

Oberoendeli

Ledamot
sedan

Arvode.
TSEK

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

2006
2015
2006
2008
2015
2013
2011
1999
2011

2000
825
955
825
825
950
825

Enligt detiniton Svonsk bud lärbulagsstyrning
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Kompensationskommitté
Efter ärsstämman och det konstituerande
styrelsemötet 1april2015 har kompensa
tionskommitténs ledamöter utgjorts av
Conny Karlsson (ordförande), Charles A.
Blixt and Jacqueline Hoogerbrugge. Bola
gets verkställande direktör har varit före
dragande i vissa frågor, men är inte ledamot
av kommittén och är inte närvarande när
kommittén bereder beslut om ersättning tilt
den verkställande direktören.
Kommitténs ordförande har löpande
hållit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under året. Kommittén
sammanträder så ofta som det är nödvän
digt, dock minst två gånger per år. Antalet
sammanträden under 20 5 uppgick till tre.
Kommittén har under 2015 ägnat sär
skild uppmärksamhet åt fastställande av
2014 års rörliga ersättningar för utbetalning
under 2015 och åt fastställande av relevanta
niäl tor rörlig ersättning, förslag till styrel
sen på löneförändring och rörlig ersättning
för verkställande direktören avseende 2016
samt faststälbnde av löner och rörliga
ersättningar för 2016 för övriga medlem
mar av koncerniedningen. Vidare förelade
kommittén styrelsen förslag avseende rikt
linjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören
och övriga medlemmar av bolagets ledning.

Swedish Match Jrsstämma 2015
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Koncerntedning
Swedish Match koncernledning har under
2015 utgjorts av Lars Dahlgren, verkställande
direktör och koncernchef, Richard Flaherty,
chef för IIS Division, Zvtarlene ForseTl, finanschef, Fredrik 1agercrantz, chefförkoncemstab
Business Control, Lars Olof Löfman, Chief
Innovation Officer, Scandinavia Division,
Marie-Louise Heiman, chef för koncernstab
Legal Affairs och Joakim Tilly, chefför
Scandinavia Division.
Ytterligare information om bolagets
verkställande direktör och koncernchef
Lars Dahlgren finns på sidan 64. 1.ars
Dahlgren saknar väsentliga aktieinnehav
och delägarskap i företag som har betydande
aIlirsförbindclser med Swedkh Match.
Ersättning tilL koncerntedningen
Ärsstämman 2015 fastställde vissa riktlinjer
för bestämmande av lön och annan ersätt
ning till den verkställande direktören och
andra personer i bolagets ledning. För
information om de av årsstämman fast
ställda riktlinjerna, se Not5 Personal, sidan
21. för information om ersättning och
övriga förmåner till koncernledningen,
se Not 5 Personal, sidan 21.

Revision och revisorer
Bolagsstämman utsåg rcvisionsfirman
KPMG AB till bolagets revisor fbr perioden
frå.n 2015 fram till och med årsstämman
2016. Under 2015 har KPMG AB, utöver
revision, haft konsultuppdrag för koncer
nen främst avseende skatterådgivning samt
med testning av IT-kontroller.
Auktoriserade revisorn Cronie Wallquist
är huvudansvarig revisor. För information
om ersättning till Swedish Match revisorer
under 2015, se Not 6 Arvode och kostnads
ersättning till revisorer, sidan 25.
Rapporteringskommitté
Under 2015 utgjordes rapporteringskom
mitténs ledamöter av cheferna för Business
Control, Investor Relations and Corporate
Sustainability. Corporate Control samt
I.egal Affairs.

BOLAGSSTVRNING

RISKHANTERING OCH INTERNKONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar enligt den svenska
aktiebolagsiagen och Svensk kod för
bolagsstyrning far den interna kontrollen.
Revisionskommittén har ett särskilt
ansvar far att övervaka effektiviteten i
riskhantering och internkontroll avseende
den finansiella rapporteringen. Denna
rapport beskriver koncernens system för
internkontroll och riskhantering avseende
den finansiella rappurteringen.
KontroLtmitjö
Basen för den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen utgörs av
den kontrollmiljö som har dokumenterats
och kommunicerats i styrande dokument.
Dessa dokument inkluderar interna po1icies om affärsetik, delegering av befogcnheter, transaktioner med närstående och
hedrägerihantering. Därutöver finns policies och instruktioner för redovisning och
rapportering samt för intern kontroll och
IT-säkerhet. Mia policies uppdateras
regelbundet och distribueras till nyckelpersoner som bekräftar att dessa har
implementerats inom deras ansvarsområde, för att skapa en effektiv kontrollmiljö måste det finnas tydliga strukturer
för beslutsfattande och övervakning,
Swedish Match har etablerat ett system för
regelbundna möten som hålls mellan ledningen förkoncernen, operativa enheter
och lokala bolag där koncernens värderingar betonas.
Riskbedömning
Koncernen tillämpar en metod far riskbedömning och riskhantering far att säkerställa att de risker som koncernen är utsatt
för hanteras inom det fastställda ramverkeL Utifrån riskbedömningen definierar
koncernen ett standardiserat kontrollsystem som syftar till att säkerställa ett effek-

tM åtgärdande av väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen.
Dessa standardiserade kontroller ses över
och uppdateras varje ån Varje operativ
enhet ansvarar dessutom för att bedöma
bolagsspecifika risker och identifiera viktiga internkontroller som inte ingår i det
standardiserade kontrollsystemet.

Kontrottaktivitetet
Cheferna för de operativa enheterna
ansvarar för att etablera den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utifrån koncernens policies och
riktlinjer. Kontrollaktiviteter är implementerade i alla affärsprocesser och
system som levererar information till den
finansiella rapporteringen för att säkerställa att informationen är tillförlitlig,
Information och kommunikation
Information och kommunibtionskomponenten innefattar system och processer
som bidrar till att information identifieras,
dokumenteras och kommuniceras i ett format som möjliggör att anställda kan utföra
sina uppgifter och att finansiell rapportering kan presenteras fullständig. korrekt
och i rätt tid. Företagsledningen har inrättat
kommunikationskanaler och forum för att
skapa ett effektivt flöde av information om
afTärsvillkor och förändringar som påverkar den finansiella rapporteringen.
Overvakning
Koncernen följer upp efterlevnaden av
styrande dokument i form av interna polides och riktlinjer samt utvärderar effekti
viteten i kontrollstrukturen. Koncernens
internrevision är etablerad med huvud
sakligt syfte att utifrån ett oberoende perspektiv utvärdera internkontrollens effek
tivitet. Intemrevisionens arbete baseras på

årligen etablerade riskdrivna planer som
uppdateras under året baserat på specifika
fi5rändringar och händelser som påverkar
risken relaterat till systemet för internkon
troll. Dessa planer granskas och godkänns
av revisionskommittén och internrevision
rapporterar regelbundet utfallet till
revisionskommiltén och ledningen.
Revisionskommittén följer upp att åtgär
der vidtas gällande rekommendationer att
stärka internkontrollen avseende den
finansiella rapporteringen. Chefen tor
internrevision rapporterar direkt till ordföranden i revisionskommittén och till
finanschefen. Revisionskommittén far
även regelbundna rapporter från den
externa revisorn.
finansiella rapporter lämnas varje
månad, kvartal och år till ledningen för
operativa enheter och koncernen genom
ett gemensamt rapporterings- och konso
lideringssystem. Ledningen, såväl den
finansiella som operativa, går igenom den
finansiella informationen och kontrollerar
att den är fullständig och korrekt. Styrel
sen får månatliga rapporter och vid varje
ordinarie styrelsesammanträde behandlas
koncernens ekonomiska situation. Vid
dessa styrelsesammanträden informerar
ordföranden i revisionskommittén också
styrelsen om revisionskommitténs arbete
med att övervaka effektiviteten av internkontrollen avseende den finansiella rap
porteringen. Rapporteringskommittén
följer upp fullständigheten avseende
upplysningsskyldighetcn i de finansiella
rapporterna.
Stockholm 18 februari 2016
Styrelsen för Swedish Match AB

Revisors yttrande om boagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Swedish 1atch AB (publ) Org nr 556015-0756
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
år 2015 på sidorna 55—61 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läs
ning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har
tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstad
gade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inrikt
ning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstvrningsrapport har upprättats, och att dess
lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och
koncernredovisoingen.
Stockholm den 8 mars 2016
KPMG AB
Cronie Wallquist
Auktoriserad revisor
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Styretse
Andrew Cripps

ANDREW CRIPPS
Född 1957. RA University of Cambridge. Chartered

Accountant. StyreLseledamot 5edan 2006. Vice
Styretseordforande och Ledamot .revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag Non-Executive Director Howden

CONNY KARLSSON
Fodd 1955. Civilekonom, Handelshögskolan 1 Stockholm. Styrelsens ordförande sedan 2007. StyreLsetedamot
sedan 2006. Ordforaflde 1 kampensationskommittén.
Övriga styretseuppdrag Ordforande 1 Zeres Capitat AB och North Altiance AS. Styrelsetedamoti Scandinavian

lobacco Group AS. Mate Månsson AB och Yrkesakadernin AB.
Arbatslivserfarenhet Verkställande direktor, Duni AB; marknadschef, Procter & Gamble UK. marknadschef och

regionchef. Procter & Gambie Scandinavia; markrxadschef, Procter & Gamble E&SO.
Egna och narstaendes aktier 30000

Joinery Group pic, Booker Group pir. Stack Spirits Group

pic och 2 Sisters Fond Group.

Arbetstivsertarenhet Directorof Corporate Finance,
Rothmans International. Otrector of Investments, British
American Tobacco, President. Laurens International SA.
Egna och narståendes aktier 19200

Charles A. Blixt

CHARLESA. BLIXT

JACOUEUNEHOOGER RUGGE

Född 1951,Jur. Dr. och RA University of Illinois,

Fodd 963, Civitingenjori kemiteknik, Groningen
universitet. Styrelseledamot sedan 2015. President
Operations, Cloetta. Lelamot i kompensationskommittxin,.
Arbefslivserfarenhet Pisident Operations, Leal
International BV; Vice PI-esident Operat;ons, Oanones
Medical Nutntion Division; Vice President Precurement,
Numico Baby & Medical Food: olika befattningar inom
teknik, tillverkning och upphandling. Unilever, samt inom
teknik och forsäijning. Fluor Daniel.
Egna och ndrsta’endes aktier 1 600

Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i
kompensationskommittén.
Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot i Krispy
Kreme Ooughnuts mc.
Arbetslwser(arenhet 1 nterim General Counsel i
Krispy Kreme Ooughnuts nr; Executive Vice
President and Generat Counse!, Reynotds
American mc.
Egna och närstendes aktier 2000

WENCHE ROLFSEN
Född 1952, Apotekare. disputerad i farmakotogi
vid Uppsala Universitet. Styrelseledamot sedan
2013. Ledamot revisionskammittén.
Övngaslyreiseuppdrag Ordförande, Index
Pharmaceuticats och Sarsla Seed; Vice
styrelseordförande, Moberg Pharma,
Styrelseledamot i Stiftelsen Industrifonden.
Arbetslwsertarenhet. Verkstä;lande direktor.
Duintiles Phase 1, Europe; verkstatlande direktor.
Quintiles Scarnd inavia; direktär Guintiles Sweden;
forskningschef inom farmakologi, Pharmacia
Upjohn; chef för farmakologi, Pharmacia
Opthalmics; chef för farmakologi, Pharmacia
Läkemedel.
Egna och narstaendes akf,er 3 180

www.swedishmatch.com
For uppdaierad nlxrmation om styrelsens tedamoler och deras innehav av aktier hanvisas till koncernens webbplais
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Innehav av egna och varsiiendes akver per3l december 2015 For en
detal1enad redonanmg dv ersattninqar ach lcrrnåner Liii ledande
beialtningsiiaoai-e hnnvisas Liii (dvi SPersonai
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MEG TIVÉUS
Född 1963. Civilekonom, HandeLshögskolan 1
Stockholm, Styrelseledamot sedan 1999. Oröforande i
revisionskommittén.
Övriga styretseuppdrag: Ordförande i Arkiteklkopia AS
och Close AB. StyrelseLedamot ADDvise Group AB.
Arbatshvserfarenhet’ Verkstallande direktör, Svenska
Spel AB; viceverkstättande direktor, Posten AB;
divisionachef, Holmen AB; dtvisjonschef Åhténs AB.
disponent, AB Nordiska Kompaniet. pmduktchef, Modo
AB; projektledare, McCann Gunther & Böck.
Egna och närstå endes aktier 5200

JOAKIM WESTH
Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska
Högskotan och M.Sc. Aemnautics and
Astmnaut;cs MIT. Styrelseledamot andan 2011.
Ledamot i revisionskommittén.
Övriga styrv&euppdrag Styrelseedamot i
Absotent AB Saab AB och CGl Group mc.
Arbetallvserfarenhet. Vice verkställande direktör
och chef förSmup Function Strategy and
Operational ExceLLence samt medlem av koncern
ledningen,TelefonaktiebolagetLM Encsson;vice
verkställande direktör och medlem av
koncemledningen, Asea AbloyAB. ordförsnd
AbsotentAB; partner, McKinsey & Co. mc.
Egna och närsfåendes aktier. 2508

REVISORER
KPMB AB Huvudansvarig revisor:
Cmnie Wallquist. Född 1958. Auktorisered
revisor. Revisor i Swedish Match sedan 2012.
Cmnie Waltquists övriga revislonsuppdrag
omfattar bland annat Preem, CDON Group,
AstraZeneca och Svenska Petroleum
Eap.oration.

Styrelsens oberoende
Samtliga stjreLseledamaterar, enllgi de bestjmmelsar
som tinns Svensk kod 1cr boLagsstyrnirg, enii5t
saiberedningen att anse som oberoende inrhdiLande till
sOva1 bolagets storm akhinaqare som till bolaget och
bclagntedningen

Forandringar j styrelsen

Karen Gaerra och RchertSbarpe Lamnddestyrelseni vid
årsstamman 2015 Till nya edamctervades CharLes 4
0 et och Jaquebne Haagerbeugge

Styrelsens sekreterare
Sedan 2OtS1rMarie-LcuiseHeiman,SemcrVicepresideni
teat Attairn och General Counsel, styrelsens sekreterare

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

KENNETH EK
Född 1953. StyreLseledamot sedan 1999. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match.
Styrelseledamot for Ledarna vid snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv. Arbetar med
strategiska/industriella projekt vid Swedish Match fabriker i Goteborg och Kungätv.
Arbetslresarfarenhet Teknisk chef, elchef och elektdker vid Swedish Mptch snusfabrik i
Goteborg.
Egna och riärstäendev aktier 0
PATRIK ENGELBREKTSSON
Fodd 1965. Styrelseledamot sedan 20’3 suppleant under 202!. Utsedd av LO-klubbarna
inom Swedish Match. Ordforande forLivs-klubben vid Golebnrgsfabn4en. Arbetar på
spedttionsavdelningen, Goteborgsiabriken
Arbetsfreserfarenhet Kvarnoperator, maskinoperator, truckforare, Goteborgsfabnken.
Egna och narståendee aktier 0
EVA LARSSON
Född 1958. Styre.se;edamct aedan ‘999. Utsedd av LO-k ubbarna inom Swedish Match
Industries. Kubbordforande vid tandsticksfabnken 1 Tidaholm. Forsakringsansvarig tor
kotlektivanstdidas forsäknngar vid Swedish Malch tand5ticksfabnk Tidaholm.
Arbetstivserfarvnhet Linjeoperator vid Swedish Malch täadst;ckafabnk i Tidabolm.
Egna och rtarstaendes aktier 0

ARBETSTAGARREPRESENTANTER (SUPPLEANTER)

JOAKIM ANDERSSON
Född 1970. SuppLeant sedan 2813. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match.
Ordförande för Livs-klubben vid SMO Logistics i Kungsängen. Modutekniker på
SMO Logistics Kungsängen.
Arbetafrvserfarenhet’ Moduttekniker på Swedish Match Dist ributior. Solna.
Egna och närstiendev aktier 0
EVA NORLtN-MORITZ
Född 1968. Suppleant sedan 7010. Utsedd av PTK-ktubbarna inom Swedish Match,
Kemist och arbetar med kemiska analyserav tobak och produktetsamt med
kvaitetsarbete gätlande kemiska anaysmetoder på FoU-avdetnirgen inom
Swedish Match Scandinavia Division.
Arbetslivserfarenhet Kemist på GeneraAullstyrelsen Stockholm. Astra
Pharmaceutica: Production i Sddertä.je.
Egna och närtåendea aktier 0
GERT-INGE RANG
Född 1956. Suppeantsedan 2007.Ulsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match
tndustries. Arbetsledare vid spbntavdetningen, Swedish Match tändsticksfabnk
i Vetlanda.
4rbetsbvserfarenhet Arbetsedare, Swedish Match tandsticksfabrik i Vetlanda.
Egna och närståendse aktier 1 000
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Koncerntedning
LARS DAHLGREN
President och Chief Executive Officer, Swedish
Match sedan 2008. Anstalld sedan 1996. Medlem
1 koncemledningen sedan 2006. Född 1970.
Civ.ek. från Handetshögskotan i Stockholm.

Styretsauppdrag- Styrelseledamot Orkla tiSA.
Arbetshvserfarenhet. Senior Vice President and
Chief Financial Officer, Swedish Match AB,
Vice President Group Finance, Swedish Match
AB; Finance Director, Swedish Match Phihppines;
tinansanalytiker, SBC Warburg.
Egna och närstaendes aktier; 36900

RICHARD FLAHERTY
President, US Division, Swedish Match seden 2009
Anstaltd edaa 2000. Medlem koncerntedningen
sedan 2f8, Fodd 1958. SA. Economics, JO. Law
från Rutgers University och LLM Taxation från New
York University, USA.
Årbets(wserfarenhet Chief Operating Officer, Swedish
Match North America Division OTP. Chief Financiai
Officer, Swedish Match North America Division.
ekonomichef, Bumble See Seafoods, kommersiei.
direktor. Unilever.
Egna och narståendes aktier 18 125
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MARLENE FORSELL
SeniorVice President och Chief Financial

Officer, Swedish Match sedan 2013.
Anstdtld sedan 2006. Medlem i
koncerniedningen sedan 2013. Född 1976.
Civ.ek. från Handeishogskolan 1 Stockholm.
Arbetslwserfarenhet Vice President Group
Reporting, Swedish Match AB; Vice
President Business Controt, Swedish
Match Smokefree Division: Vice President
Corporate Control, Swedish Match AB;
analytiker, Ernst & Young.
Egna och närstaendea aktier 2 000

MARIE-LOUISE HEIMAN
Senior Vice President. Legal Affairs och General
Counset, Swedish Match sedan 2015. Anstalid sedan
1996. Medlem i koncernlednlngen och styretsens
sekreterare sedan 2015. Fddd 1965. Jur, kand. från
Uppsala universitet.
Arbetslwserfarenhet Vice Presldent Legal Affairs,
Swedish Match AB, Chefsjunst Swedish Match North
Europe AB, bolagsiur ist, AB Fortos BCP Branded
Consumer Products AB och Pwcordia AB
Egna och narståendes aktier 1 925

BOLA650TYRNI NO

FREDRIK LAGERCRANTZ
SeniorVice President, Business Controt, Swedish
Match sedan 2013. AnstäLld sedan 2009. Medlem i
koncernledningen sedan 2013. Född 1977.
Cw.ek. från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetstwserfarenhet. Vice President Group Business
Controt, Swedish Match AB. managementkonsult,
McKinsey & Ca.
Egna och närståendes aktier 1 595

JOAKIM TILLY
President, Scandinavia Division, Swedish Match
sedan 2013. Anställd sedan 1996. Medlem i
kancernledningen sedan 2008. Född 1970.
Civ.ek. från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbefstwserfarenhet. Senior Vice President.
Group Finance and IT och Chief Financial Officer,
Swedish Match AB; Senior Vice President Group
Finance, Swedish Match AB; Vice President
Group Finance, Swedish Match AB;
verkställande direktör och ekonomichef, Netgiro
International; Chief Financial Officer. Swedish
Match Lighter Division.
Egna och närståendes aktier: 8260

LARS OLOF LÖFMAN
Chief Innovation Officer, Scandinavia
Division, Swedish Match sedan 2013.
Anställd sedan 1987. MedLem
koncecnLedningen sedan 2006. Född 1956.
Civing. samt Controller DIHM.
Arbetsfwserfarenhet. Senior Vice President,
Product Supply and Marketing, Scandinavia
Division; President, Swedish Match
Smokef res Producis Divisian; President,
Swedish Match Distribution AB; Pifesident,
Swedish Match North Europe Diviion.
Vice President Production & Development.
Swedish Match North Europe Division.
Vice President Operations, Swedish Match
Snuff Division, fabnks- och pmduLtians
chef, Swedish Match Narth Europ4 Owsion.
Egna och nä rstå endes aktier- 10689
FÖRÄNDRINGAR 1 KONCERNLEDNINGEN
Under 2015 skedde inga färondringar i
koncernLedningen.
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Bilaga 8
Styrelsens förslag till beslut under punkterna 10 a) och 10 b) på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB (publ) den 28 april 2016
Punkt 10 a)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 15 362 568 SEK genom indragning
av 7 750 000 aktier i bolaget. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlig
het med bemyndigande av bolagsstämma.
Punkt 10 b)
Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens
förslag under punkten 10 a) ovan, att bolagets aktiekapital ökas med 15 362 568 SEK genom
överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalökningen ska
ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget överför ett be
lopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrelsens förslag under
punkten 10 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske utan inhämtande av Bo
lagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 a) är att bolagets aktiekapital minskar med
15 362 568 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 b) är att aktiekapitalet ökas
med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som
det uppgick till innan minskningen.
Revisors yttrande enligt 20 kap 14
gas i Bilaga 8 A.

§ aktiebolagslagen över denna styrelsens redogörelse bifo

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 10 a) är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Revisorsyftrande över styrelsens förslag till beslut under punkterna JO a) och 10 b)
på dagordningen vid årsstämma enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till bolagsstämman i Swedish Match AB (publi, org.nr. 55601 5-0756
Vi har granskat styrelsens redogörelse avseende förslag till beslut under punkterna lOa) och lOb) på dagordningen vid
årsstämma den 28april 2016.

Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern
kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
betor på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om redogörelsen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs re
kommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekom
mendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrel
sens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och ruti
ner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav 1 lagar och andra författ
ningar.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogö
relse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktat revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 1 syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten avseende de åtgärder som vidtas sam
manhängande med bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de
bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar
är ändamålsenliga och att de bedömningar som gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krv som uppställs 1 20 kap. 14 5 aktiebolagslagen och får inte användas
för något annat ändamål.

Stockholm den 22mars 2016

r

KPMGAB

revisor

Bilaga 9
Styrelsens förslag till beslut under punkt 11 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ) den 28 april 2016

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillifillen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets inne
hav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på
Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. interval
let mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpsrätten är i första hand att
möjliggöra för bolaget att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för
att därmed bidra till ökat aktieägarvärde.
Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköps
program i enlighet med Kommissionens förordning tEG) nr 2273/2003, om syftet med för
värven endast är att nedsätta bolagets kapital.
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen angående försvarligheten av det före
slagna mandatet avseende återköp av egna aktier bifogas i Bilaga 6.
Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 11 är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Tidigare återköp*
År

2011

2012

2013

2014

2015

Återköpt antal

11 148 782

7 440 302

1 578 627

3 744 788

7 473 046

8827859

6591665

2954479

4822933

7584209

4,1%

3,2%

1,46%

2,41%

3,86%

aktier
Innehavvid
årets utgång
Innehavvid
årets utgång i
procent av
totalt aktiekapital
*

netto efter aktier sålda i samband med optionsprogram

Bilaga 10
Styrelsens förslag till beslut under punkt 12 på dagordningen vid årsstämma 1
Swedish Match AB (publ) den 2$ april 2016

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättning till, och andra an
ställningsvillkor för, den verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagets ledning
(nedan “Koncerniedningen”) ska antas av årsstämman 2016.
Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med,
för respektive arbetsuppgifi, adekvat kompetens och kvalifikationer. Ersättningsformerna ska
motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Swedish
Match tar hänsyn till såväl internationell ersättningspraxis som den praxis som gäller i det
land där den enskilde koncemledningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas med av
seende på medlem i Koncemledningen som utses efter riktlinjemas antagande och för övriga
medlemmar i Koncemledningen i den mån ingångna avtal så medger. Detaljer avseende er
sättning och förmåner till Koncernledningen under 2015 framgår av Swedish Match årsredo
visning för 2015.
Den totala ersättningen till Koncerniedningen utgörs av fast lön, rörlig lön i form av ett ettå
rigt incitamentsprogram och ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, övriga förmåner
samt villkor vid uppsägning.
1. Fast lön
Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara marknadsanpassad och baserad på varje mdi
vids kompetens, hemvist, ansvar och prestation.
2. Rörlig lön
Koncemledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön. Den rörliga lönen kan
omfatta både ett ettårigt incitamentsprogram med utbetalning påföljande år beroende på pro
grammets utfall och ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte ska understiga
tre år. Den rörliga lönen ska i huvudsak baseras på specifika, tydliga, förutbestämda och mät
bara finansiella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen i förhållande till verkstäl
lande direktören samt av Kompensationskommittén avseende övriga medlemmar i Koncernledningen. Den rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och ska re
flektera den praxis som gäller i det land där den enskilde koncemledningsmedlemmen är bo
satt.
Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats på grundval av uppgifter som
senare visat sig vara uppenbart felaktiga.
3. Vinstandelssystem
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandelssystem. för 2016 beräknas
den totala kostnaden för avsättningen till Koncemledningen uppgå till 0,3 MSEK.
4. Pensioner och försäkringar
Ålderspension, invaliditets- och sjukersättning, förmåner avseende sjukvård och livförsäkring
ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde koncemlednings
medlemmen är bosatt.

Pension för nya medlemmar i Koncemledningen ska företrädesvis utgöras av premiebaserade
pensionspianer.
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5. Avgångsvederlag m.m.
För medlem i Koncemledningen ska sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Fast lön
under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp mot
svarande den fasta lönen för två år. Koncemledningsmedlem bosatt utanför Sverige kan
emellertid erhålla uppsägningstid och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land
koncemledningsmedlemmen har sin hemvist.
6. Övriga förmåner
Övriga förmåner till medlemmar i Koncemledningen ska utgå i enlighet med lokal praxis.
Det samlade värdet av dessa förmåner ska utgöra ett begränsat värde i förhållande till den to
tala ersättningen och ska motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
7. Styrelsens rätt attfrångå riktlinjerna
Styrelsen äger rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt
fall föreligger särskilda skäl för detta.
8. Beredning och beslut
Det ska inom Swedish Match styrelse finnas en kompensationskommitté. Kommittén är be
hörig att godkänna lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor för Koncemled
ningen utom såvitt avser den verkställande direktören. Kommittén ska även bereda och fram
lägga beslutsförslag för styrelsen i frågor rörande lön och annan ersättning och övriga an
ställningsvillkor för den verkställande direktören. Därutöver är kommittén behörig att besluta
(och i förhållande till den verkställande direktören behörig att föreslå beslut till styrelsen) om
kriterier och mål avseende den rörliga lönen till Koncemledningen. Kommittén är även behö
rig att, i förhållande till såväl verkställande direktören som till övriga medlemmar av Kon
cemledningen, besluta om i vilken utsträckning sådana kriterier och mål har uppnåtts.
9. Tidigare ickeförfallna åtaganden
Bolaget har inga tidigare icke förfallna åtaganden utöver de som framgår av årsredovisningen
för 2015.

Bilaga 11

Valberedningens förslag till beslut under punkt 14 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Match AB (pubi) den 28 april 2016

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamötema, för tiden intill nästa årsstämma, utgår enligt följande.
Styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 1 750 000 SEK, styrelsens vice ordförande
ska erhålla ett arvode om 830 000 SEK och övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter
ett arvode om 700 000 SEK vardera. Därutöver föreslås att, som ersättning för utfört kom
mittéarbete, tilldela 250 000 SEK vardera till ordförandena i kompensationskommittén och
revisionskommittén samt 125 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.
Arvodena är oförändrade i förhållande till vad som beslutades av årsstämman 2015.
Arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med Swedish Match AB
(publ), faktureras genom bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala
avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för Swedish
Match.

Bilaga 12

Valberedningens förslag till beslut under punkt 15 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Match AB (pub!) den 28 april 2016

Valberedningen föreslår val av styrelse enligt följande:
Omval av:

Andrew Cripps
Charles A. Blixt
Jacqueline Hoogerbrugge
Conny Karlsson
Wenche Rolfsen
Meg Tivéus
Joakim Westh

Valberedningen föreslår vidare att Conny Karlsson väljs till styrelsens ordförande samt att
Andrew Cripps väljs till styrelsens vice ordförande.
Samtliga föreslagna styrelseledamöter att väljas av årsstämman är att anse som oberoende i
förhållande till såväl bolaget, bolagsiedningen och större aktieägare i bolaget.
Presentation av föreslagna ledamöter
Conny Karlsson
Född 1955, civ.ek., Handelshögskolan Stockholm. Styrelseordförande sedan 2007. Styrel
seledamot sedan 2006. Ordförande i kompensationskommittén.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i North Alliance AS och i Zeres Capital AB. Styrelse
ledamot i Scandinavian Tobacco Group AS, Malte Månsson AB och Yrkesakademien AB.
Arbetstivserfarenhet: Verkställande direktör, Duni AB; Marknadschef, Procter & Gamble
UK; Marknadschef och regionchef, Procter & Gamble Scandinavia; Marknadschef, Procter
& Gamble E&SO.
Egna och närståendes aktier: 30 000

Charles A. Blixt
Född 1951, Jur. Dr. och B.A University of Illinois. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i
kompensationskommittén.
Övriga styretseuppdrag: Styrelseledamot i Krispy Kreme Doughnuts mc.
Arbetstivserfarenhet: Interim General Counsel i Krispy Kreme Doughnuts Inc; Executive
Vice President and General Counsel, Reynolds American Inc.
Egna och närståendes aktier: 2 000
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Andrew Cripps
Född 1957, B.A., University of Cambridge. Chartered Accountant. Styrelseledamot sedan
2006. Vice styrelseordförande och ledamot i revisionskommittén.
Övriga styretseuppdrag: Non-Executive Director i Howden Joinery Group Pic, Booker
Group Pic, Stock Spirits Group pic och 2 Sisters Food Group.
Arbetstivserfarenhet: Director of Corporate finance, Rothmans International; Director of
Investments, British American Tobacco; President, Laurens International SA.
Egna och närståendes aktier: 19 200
Jacqueline Hoogerbrugge
Född 1963, Civilingenjör i kemiteknik, Groningen universitet, Nederliinderna. Styrelsele
damot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén. President Operations, Cloetta.
Övriga styretseuppdrag: Styrelseledamot i Cederroth Intressenter AB.
Arbetstivserfarenhet: President Operations, Leaf International BV; Vice President Operat
ions, Danones Medical Nutrition Division; Vice President Procurement, Nurnico Baby &
Medical Food; olika befattningar inom teknik, tillverkning och upphandling, Unilever,
samt inom teknik och försäljning, Fluor Daniel.
Egna och närståendes aktier: 1 600

Wenche Roifsen
Född 1952, Apotekare, disputerad i farmakologi vid Uppsala Universitet.
Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande, Index Pharmaceuticals och Sarsia Seed; Vice styrel
seordförande, Moberg Pharma; Styrelseledamot i Stifielsen Industrifonden.
Arbetstivserfarenhet: Verkställande direktör, Quintiles Phase 1, Europe, Verkställande di
rektör, Quintiles Scandinavia; Direktör, Quintiles Sweden; Forskningschef
inom farmakologi, Pharmacia Upjohn; Chef för farmakologi, Pharmacia Opthalmics; Chef

för farmakologi, Pharmacia Läkemedel.
Egna och närståendes aktier: 3 180
Meg Tivéus
Född 1943, Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. Styrelseledamot sedan 1999. Ord
förande i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Arkitektkopia AB och Close AB. Styrelseledamot i
ADDvise Group AB.
Arbetstivserfarenhet: Verkställande direktör, Svenska Spel AB; Vice verkställande direk
tör, Posten AB; Divisionschef, Holmen AB; Divisionschef, Åhléns AB; Disponent, AB
Nordiska Kompaniet; Produktchef, Modo AB; Projektledare, McCann Gunther & Bäck.
Egna och närståendes aktier: 5 200
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Joakim Westh
Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och MSc. Aeronautics & Astro
nautics MII. Styrelseledamot sedan 2011. Ledamot i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Absolent AB, Saab AB och CGI Group mc.
Arbetstivserfarenhet: Vice verkställande direktör och chef för Group Function Strategy
and Operational Excellence samt medlem av koncemledningen, Telefonaktiebolaget LM
Ericsson; Vice verkställande direktör och medlem av koncemledningen, Assa Abloy AB,
Ordförande, Absolent AB; Partner, McKinsey & Co. mc.
Egna och närståendes aktier: 2 500

Vidare informeras aktieägarna om att de anställdas organisationer genom särskilda val ut
sett:
till ordinarie styrelseledamöter:

till styrelsesuppleanter:

Kenneth Ek, PTK
Patrik Engelbrektsson, LO
Eva Larsson, LO

Joakim Andersson, LO
Eva Norlén Moritz, PTK
Gert-Inge Rang, PTK
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Bilaga 13
Valberedningens förslag till beslut under punkterna 16-18 på dagordningen vid
årsstämma i Swedish Match AB (publ) den 28 april 2016

Punkt 16: Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.
Punkt 17: Valberedningen föreslår att arvode till revisor, liksom tidigare år, ska utgå enligt
godkänd räkning.
Punkt 1$: Valberedningen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB ska omväljas till revisor
från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017.

Bilaga 14
Styrelsens förslag till beslut under punkt 19 på dagordningen vid årsstämma i Swedish
Match AB den 28 april 2016

Styrelsen föreslår att § 7 bolagsordningen ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

På bolagsstämma utses en eller två auktori
serade revisorer med högst samma antal re
visorssuppleanter eller ett eller två revis
ionsbolag.

På bolagsstämma utses en eller två auktori
serade revisorer med högst samma antal re
visorssuppleanter eller ett eller två revis
ionsbolag. Uppdraget som revisor ska
gälla till slutet av den årsstämma som
hålls under det första, andra, tredje eller
fjärde räkenskapsåret efter det år då re
visorn utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera sär
skilda revisorer eller ett revisionsbolag att
granska sådana redogörelser eller planer
som upprättas av styrelsen i enlighet med
aktiebolagslagen i samband med sådan
emission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler som innehåller bestämmelser
om apport eller att teckning skall ske med
kvittningsrätt eller med andra villkor, över
låtelse av egna aktier mot annan betalning
än pengar, minskning av aktiekapitalet eller
reservfonden, fusion eller delning av aktie
bolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera sär
skilda revisorer eller ett revisionsbolag att
granska sådana redogörelser eller planer
som upprättas av styrelsen i enlighet med
aktiebolagslagen i samband med sådan
emission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler som innehåller bestämmelser
om apport eller att teckning skall ske med
kvittningsrätt eller med andra villkor, över
låtelse av egna aktier mot annan betalning
än pengar, minskning av aktiekapitalet eller
reservfonden, fusion eller delning av aktie
bolag.

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan
skall vara villkorat av att bolagsordningen är förenlig med aktiebolagsiagen. Det noteras att
frågan om revisors mandatperiod är föremål för lagstifiningsarbete och rör även Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad re
vision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut
2005/909/EG.
Efier genomförande av ovan föreslagna ändringar far bolagsordningen den lydelse som fram
går av Bilaga 14 A.

Styrelsens föreslår vidare att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de juste
ringar av redaktionell natur i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 19 är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
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Bilaga 14 A

Swedish Match AB (pub!)
Org.nr. 556015-0756

BOLAGSORDNING

§1
Bolagets firma är Swedish Match AB.
Bolaget är publikt (publ).
§2
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.
§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling
och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan där
med förenlig verksamhet.
§4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst trehundra miljoner (300 000 000) och högst en miljard två
hundra miljoner (1 200 000 000) kronor.
§5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst sexhund
ramiljoner (600 000 000).
§6
Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, skall styrelsen
bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

§7
På bolagsstämma utses en eller två auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssupple
anter eller ett eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma
som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efler det år då revisorn utsågs.
Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett revisionsbolag att granska sådana
redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med
sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om ap
port eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier

mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller resewfonden, fusion eller delning
av aktiebolag.
§8
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
§9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bo
lagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§

10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som ak
tieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 2 § första
stycket, aktiebolagslagen, avseende förhållandena fem vardagar dagar före stämman, dels göra an
mälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden
vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget inom ovan nämnda tid.

§

11

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att när
vara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämman.

§

12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1januari 31 december.
-

§

13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om konto
föring av finansiella instrument.

§

14

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4
2 st aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 2$ april 2016.

§

—5548T*e’
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Thorwald Arvidsson
Mjölnarstigen 18
153 6OMolnbo

FQR.

UM-c-i

AB
Stockho1m den 1ebruari 2016

JAT t

5WH

SSAB AB’S årsstämma
—i hänvisnr-Eeefa42&augusti-201 5.
nedan kommer att tas upp på dagorelningcn.
-

Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att:

1

a) anta en nollvision beträffande arbetspiatsolyckor inom bolaget

V b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna
nollvision

J c) resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom
att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

,/

d) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män
och kvinnor
e) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt
förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl
jämstälidhets- som etnicitetsområdet

j

j

f) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas
in i den tryckta årsredovisningen
g) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en
aktieägarförening i bolaget

t-’

h) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person,
svensk eller utländsk

]

—\

i) valberedningen vid fullgörande av sittuppdrag ska fästa särskilt avseende vid
frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet

—Ert förslag riirnHe pnIitikrkrnt_kon er_inteaCt “pp p dagQrdninen_då vi bedömer-att-det inte ären fråga som stämman kanbe6lutaom.jN
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