
PROTOKOLL
Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ)
org. nr 556015-0756,
den 4maj 2017 i Stockholm

§1
Öppnades 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 Tomas Risbecker och Ossian
Ekdahl.

§4
Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar den 30 mars 2017, att kallelsen sedan den 29 mars 2017 hållits tillgänglig
på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska
Dagbladet den 30mars2017.

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
koncernrevisionsberättelsen för 2016. 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 2016.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet och kompensationskommitténs
arbete och funktion. Därefter redogjorde ordföranden i revisionskommittén, Meg
Tivéus, för revisionskommitténs arbete och funktion, för arbetet med upphandling av
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revisor inför årsstämman 2017 samt för revisionskostnader i form av arvode och
kostnadsersättning till Swedish Match revisorer under 2016.

Huvudansvarige revisorn Cronie Wallquist från KPMG AB, redogjorde för
revisionsarbetet.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande
direktören.

§7
Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningama
samt koncemresultat- och koncernbalansräkningama, Bilaga 7.

§8
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 5.

Beslutades att de till bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras
på så sätt att till aktieägarna utdelas 16:00 SEK per aktie, resterande vinstmedel
balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning
ska vara den 8maj2017.

§9
Beslutades att bevilja styrelseledamötema och verkställande direktören ansvarsfrihet
för tiden 1januari—31 december 2016.

Det antecknades att beslutet var enhälligt med undantag för de 128 678 förhandsröster
som meddelats om att man röstat nej.

Det antecknades vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte
deltog i detta beslut.

§ 10
Valberedningens ordförande Daniel Ovin redogjorde för hur valberedningens arbete
har bedrivits.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill
nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 8.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden
intill nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

styrelsens ordförande ska arvode utgå med 1 840 000 SEK, till styrelsens vice
ordförande ska arvode utgå med 870 000 SEK och till vardera övriga
styrelseledamöter ska arvode utgå med 735 000 SEK; och jffl ordförandena i
kompensationskommittén och revisionskommittén ska ersättning utgå med 260 000
SEK vardera och med 130 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.
Beslutades i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.



§ 12
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 9.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att f6r tiden intill nästa års-
stämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charles A. Blixt, Andrew Cripps,
Jacqueline Hogerbrugge Conny Karlsson, Wenche Rolfsen och Joakim Westh, till
ny ordinarie ledamot i styrelsen välja Pauline Lindwall, att till styrelsens ordförande
omvälja Conny Karlsson, samt att till styrelsens vice ordförande omvälja Andrew
Cripps.

Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Eva
Larsson, LO, Patdk Engelbrektsson, LO och Dragan Popovic, PTK till ordinarie
styrelseledamöter samt Joakim Andersson, LO och Gert-Inge Rang, PTK, till
styrelsesuppleanter.

§ 13
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

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

§ 14
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor,
liksom tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

§15
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor från slutet av
årsstämman 2017 och intill slutet av årsstämman 2019 välja revisionsbolaget Deloitte
AB.

Det antecknades att Deloitte AB underrättat bolaget om att Peter Ekberg
kommer vara huvudansvarig revisor.

§16
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga Il.

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

§17a)
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 12.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska
minskas med 14 342 422 SEK genom indragning av 6 950 000 aktier, samt att



minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av
bolagsstflmman.

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.

§ 17 b)
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12, att bolagets aktiekapital
ska ökas med 14 342 422 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktie
kapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande
av nya aktier.

§ 18
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, jgj 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
återköps-program i enlighet med EU:s Marknadsmissbmksförordning (EU) nr
596/2014 (“MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052
(“Safe Harbour-förordningen”) om syftet med förvärven endast är att nedsätta
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.

§19
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 14.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2018. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av
företagsförvän’ samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och
överlåtelse Par inte överskrida det maximala antalet egna aktier som innehas av
bolaget vid varje given tidpunkt.

Överlålelse av egna aktier Par ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. 1
samband med förvärv av företag eller verksamhet, kan överlåtelse av egna aktier ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom det registrerade
kursintervallet vid varje given tidpunkt (dvs intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i enlighet med
reglerna för Nasdaq Stockholm. Ersättning för överlåtna aktier på detta sätt kan ske
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kontant eller genom en apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller på andra
särskilda villkor.

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.

§20
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 15.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom
kvittning.

Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om
tio (10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017. Teckningskursen ska fastställas enligt
rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för nyemissionen.

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.

Det noterades att Aktiesparama röstade nej till förslaget.

Justeras Vid protokollet

Björn Kristiansson / Marie-Louise Keiman
Ordförande

Oian Ekdahl
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Kallelse till årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756, kallas till årsstämma torsdagen den

4maj2017, kl. 15.30 på biograf Skandia, Drottninggatan 82 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 2016, 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
koncernresultaträkningen 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 det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande.
13. Beslut om antalet revisorer.
14. Beslut om arvode till revisor.
15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om:

a) att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier; samt
b) fondemission.

18. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
19. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget.
20. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier.

Valberedningens förslag

Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Björn Kristiansson.

Punkt 10: Styrelsen föreslås bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11: Arvode till styrelseledamöterna föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, utgå enligt
följande (2016 års beslutade arvoden inom parentes). Ordföranden ska erhålla ett arvode om
1 840 000 SEK (1 750 000 SEK), vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 870 000 SEK
(830 000 SEK) och övriga ledamöter ett arvode om 735 000 SEK (700 000 SEK) vardera.
Ersättning för kommittéarbete ska utgå med 260 000 SEK (250 000 SEK) vardera till
ordförandena i kompensationskommittén och revisionskommittén och med 130 000 SEK
(125 000 SEK) vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.

Punkt 12: Till styrelseledamöter föreslås omval av Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline
Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Meg Tivéus har avböjt
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omval. Pauline Lindwall föreslås som ny ledamot av styrelsen. Till styrelsens ordförande föreslås
omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

Punkt 13: Antalet revisorer föreslås uppgå till en och ingen suppleant.

Punkt 14: Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15: Till revisor från slutet av årsstämman 2017 och intill slutet av årsstämman 2019
föreslås val av revisionsbolaget Deloitte AB.

Styrelsens förslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna som ordinarie utdelning utdela 8:50 SEK per aktie
och som extra utdelning utdela 7:50 SEK per aktie, sammanlagt 16:00 SEK per aktie samt att
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant
utdelning föreslås den 8 maj 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den
11maj2017.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 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 2016. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt riktlinjernas tillämpning för år 2017 finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com.

Punkt 17 a): Styrelsen föreslär att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom
indragning av egna aktier. Andamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt
eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskningen
av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas av bolaget tre veckor
före årsstämman. Minskning av aktiekapitalet ska kunna ske med högst 16 509 262 SEK genom
indragning av högst 8 000 000 aktier. Det exakta minskningsbeloppet respektive antalet aktier
som föreslås dras in anges i det fullständiga förslaget som kommer att hållas tillgängligt senast
tre veckor före årsstämman. Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan
genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd
eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst
motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa
åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Punkt 17 b): 1 syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet
enligt punkt a) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av
aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp minst motsvarande det belopp som
aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. Fondemissionen
ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.
Det exakta ökningsbeloppet anges i det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt
senast tre veckor före årsstämman.
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Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 17 a) - b) ovan ska antas som ett gemensamt
beslut. För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen
föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i
besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Punkt 18: 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 18 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 19: Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att
besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst Vill
årsstämman 2018.

Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av
strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maximala antalet
egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt. Overlåtelse av egna aktier får ske
antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. 1 samband med förvärv av företag eller
verksamhet, kan överlåtelse av egna aktier ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och till ett pris inom det registrerade kursintervallet vid varje given Udpunkt (dvs. intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i
enlighet med reglerna för Nasdaq Stockholm. Ersättning för överlåtna aktier på detta sätt kan ske
kontant eller genom en apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller på andra särskilda
villkor. Anledningen till bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, i
förekommande fall, för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella
företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt
sätt.

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: Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom kvittning.
Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio (10)
procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid
Udpunkten för årsstämman 2017. Skälen till bemyndigandet och att beslut ska kunna fattas med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill öka bolagets finansiella flexibilitet
samt att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som likvid i samband med förvärv som bolaget
kan komma att göra. Teckningskursen ska fastställas enligt rådande marknadsförhållanden vid
tidpunkten för nyemissionen.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 20 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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Handlingar
Arsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt punkt 6 samt fullständiga förslag till
beslut samt motiverade yttranden under punkterna 8, 16, 17 a)-b), 18, 19 och 20 hålls tillgängliga
på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast från och med den 13
april 2017. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga
ovan nämnda handlingar kommer finnas 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 27 mars 2017 uppgär till
188 750 000 varav 6 357 190 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 27april 2017, dels har anmält sin avsikt att delta i årsstämman
till Swedish Match senast den 27april 2017, 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 skriftligen till adress Swedish Match AB (publ), “Arsstämman”, Box 7842, 103
98 Stockholm, per telefon 08-4029042 (kl. 09.00—16.00), eller via internet på
www.swedishmatch.comlstamman. Vid anmälan uppges namn/firma, 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 datumet 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 2maj2017.

Rösträttsegistrering
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (sk. rösträttsregistrering). Begäran om omregistrering
måste ske i så god tid hos förvaltaren att omregistrering är verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast torsdag den 27 april 2017.

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 koncernbolag.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 14.30. Kaffe serveras före stämman.



Stockholm i mars 2017

SWEDISH MATCH AB (pubi)
Styrelsen
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Bilaga 3

DAGORDNING
VID ÅRSSTÄMMA 1 SWEDISH MATCH AB (PUBL)

TORSDAGEN DEN 4 MAJ 2017, 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 behödgen sammankallad samt fråga om närvaro vid
stämman.

Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars
2017 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 29 mars
2017. Information om att kallelse har skett har varit införd i Svenska Dagbladet
den 30mars2017.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncemredovisningen
och koncemrevisionsberättelsen för år 2016, 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 koncernbalansräkningen.

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. Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.

Il. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna med uppdelning mellan ordföranden
och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande.

13. Beslut om antalet revisorer.

14. Beslut om arvode till revisor.

15. Val av revisor.
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Bilaga 3

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 1 anslutning
därtill redogörelse för kompensationskommitténs arbete och funktion.

17. 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

17. b) beslut om fondemission.

18. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.

19. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget.

20. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier.

2(2)



iaaJi

Revisorsytkande enligt 8 kap. 54 § akfiebolagsiagen (2005:551) om huruvida ånstämmans
riktlinjer om enäffiuinqar ff11 ledande btfdlblingshavare har följts

Till årsstämman i Swedish Match AB (pubi), Org nr 556015-0756

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Swedish Match AB (publ.) under år 2016 har följt de
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 april 2015 respektive
årsstämman den 28 april 2016.

Styrelsens oct vedcsläHande direldörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som
styrelsen och den verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisoms 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 RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare
1 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 yrkesutävningen och
tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Swedish Match AB enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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 befattningshavama. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat
genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte 1 allt väsentligt följts. Vid denna hskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevant för dktlinjernas 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 2016 följt de riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23april2015 respektive årsstämman
den 28april2016.

Stockholm den 16 mars 2017

KPMG AB

Cronie 1

A o rad revisor



Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut under punkt 8 på dagordningen vid årsstämma i Swedish
Match AB (publ) den 4 maj 2017

Styrelsen föreslår att till aktieägarna som ordinarie utdelning utdela 8:50 SEK per aktie och
som extra utdelning utdela 7:50 SEK per aktie, sammanlagt 16 SEK per aktie samt att
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 8maj 2017.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 11 maj 2017.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående försvarlighet
en av den föreslagna vinstutdelningen bifogas i Bilaga 5.



Styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende till
årsstämman 2017 föreslagen vinstutdelning avseende räkenskapsåret 2016 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 2016 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 vinstuidelning 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 inga risker utöver vad som förekommer eller kan
antas ffirekomma 1 branschen eller de risker som i allmänhet är torenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Tobaksbranschen är relativt okänslig för svängningar i konjunkturcykeln.
Beträffande väsentliga händelser hänvisas till rorvaltningsberättelsen samt noterna till
koncernens räkenskaper. Hämtöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets
föåga att lämna utdelning eller återköpa aktier.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 framgår av den
senaste publicerade årsredovisningen. Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med
de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) samt i enlighet med
svensk lag genom tillämpning av RFR 1.2, Kompletterande redovisningsregler för koncerner
utfärdad av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets egna kapital har beräknats enligt
samma principer som för koncernen och med tillämpning av RFR 2.1, Redovisning för
juridiska personer.

Per 2016-12-31 uppgick koncernens rapporterade egna kapital till -1366 MSEK, varav -110
MSEK är hänförligt till en hedge reserv. Fritt eget kapital i koncernen inkluderar
marknadsvärdedng av vissa finansiella investeringar om 1 062 MSEK. Per 2016-12-31
uppgick moderbolaget egna kapital till 18434 MSEK, varav fritt eget kapital uppgick till 18
044 MSEK. Beloppet inkluderar marknadsvärdering av vissa dotterbolag om 19600 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 uppgick marknadsvärdet på koncernens egna kapital till 53,5 miljarder
konor per 2016-12-30.

Per 2016-12-31 var koncernens räntetäckningsgrad, baserat på EBITA, (resultat, justerat för
större engångsposter, före ränta, skatt och avskrivning på immateriella tillgångar dividerat
med räntenetto) var 10,Ix och nettolåneskulden i relation till EBITA exklusive STO var 2,Ox.
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Den föreslagna utdelningen i relation till den finansiella ställningen
Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att ordinarie utdelning
lämnas med 8:50 kronor per aktie och en extra aktieutdelning med 7:50 kronor. Räknat på
antalet utestående aktier per 2016-12-31 uppgår därmed den ordinarie utdelningen till 1 570
MSEK och den extra utdelningen till 1 385 MSEK. Eftersom bolaget återkäper aktier, kan det
totala beloppet vid tidpunkten för extra bolagsstämman vara lägre.

Den totala utdelningen om 2 955 MSEK motsvarar 16 procent av moderbolagets egna kapital
och sänker koncernens redovisade egna kapital med 2 955 MSEK. Utdelningen i relation till
marknadsvärdet på eget kapital per 2016-12-31 uppgår till 5,5 procent.

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 18,000 miljoner aktier återköps till ett pris av 285 kronor per aktie
skulle detta innebära ett belopp på 5 130 MSEK. Beloppet motsvarar 33 procent av
moderbolagets egna kapital efter föreslagen utdelning och sänker koncernens egna kapital
med 5 130 MSEK. Om utnyttjat fullt ut skulle återköpsprogrammet därmed motsvara 10,0
procent av marknadsvärdet av koncernens egna kapital den 31 december 2016.

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.

Denföreslagna utdelningen i relation till lik,’iditet
Baserat på en genomgång av koncernens finansiella strategi samt den finansiella och
strategiska långsiktiga planen, inklusive dskanalys, anser styrelsen att den föreslagna
utdelningen (extra och ordinarie) i kombination med mandatet för återköp av aktier inte
påverkar bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda
betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara
variationer i de löpande betalningsförpliktelsema. För en mer utförlig beskrivning av
koncernens likviditet hänvisas till koncernens räkenskaper avseende finansiella instrument i
senast avgivna årsredovisning

Baserad på samma genomgång, är styrelsens bedömning att den föreslagna extra utdelningen
inte äventyrar fullföljandet av de investeringar som bedöms erforderliga.

Sammanfattning
Styrelsens bedömning är att bolagets ekonomiska ställning inte ger upphov till annan
bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan föäntas fullgöra
sina förpliktelser både på kort- och långsikt.



‘ärdeöverföringarnas försvarlighet
Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, vid en bedömning av bolagets och koncernens
ekonomiska ställning, att värdeöverfödngarna är Pörsvarliga med hänvisning till de krav som
verksamhetens afl, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna
kapital samt bolagets och koncemverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.

Stockholm den 16 februari 2017

Conny Karlsson Andrew ps Charles A Blixt Eva N0 3SIyrLhLns onlromnde vc ordromndt Syrtlst.rntdltin Moritz
SLyrisemdIem

ØEngelbrektsson 1ineHoogerbrngg
5 vrth medlem SI>rtlstm diem Styr lsewcdlem 5trc cmedIcin

9.

Me4tivéus 6Jikim Westh
Styretsemedlem elsemedlem
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FIN AN SI EL LA RAPPORTER

Swedish Natch AB (PubL) organisationsnurnmer 556015-0156

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus
och moisL snuif, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak)
samt Tändprndukter (tändstickor, tändare och kompletterande pm
dukler). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverk
ning i sex länder. Swedish Maich aktie är noterad på Nasdaq Sinck
holm (SWMA).

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 15551 MSEK (14486).
1 lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent.

För helåret ökade nettoumsättningen för produktområdet Snus
och moisL snuif till 5277 MSEK (5090). 1 Skandinavien ökade leve
ransvolymerna med 2 procent. Swedish Match bedömer att bolagets
underliggande volymer (justerat för handelns lagerminskning och
hamsLring) på den skandinaviska marknaden ökade med mer än 1
procent och alt totalmarknaden ökade underliggande med cirka 4
procent. 1 USA ökade nettoomsättningen får inoist snuWi lokal
valLila till följd av fö-bättrade priser, trots något minskade volymer.

Snus och portionsprodukter med nikotin i USA fortsatte att leverera

tvåsifirig tillväxt.
För produktområdet Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tugg

tobak) uppgick årets nettoomsättning till 4283 MSEK (3829).
1 lokal valuta ökade nettoomsätiningen för året med lo procent
jäniftirt med föregående år, till följd av ett starkt resultat får cigarrer
i USA. Cigarrvolymerna i USA ökade med 17 procent och nettu
omsättningen i lokal valuta ökade nästan ‘linje med volymerna.
Volymökningen var främst hänförlig till “naturalleaf”-cigarrer men
volymen ökade även försegmentet får “homogenized tobacco leaf”
cigarrer. För niggtobak minskade nettoomsättningen i lokal valttta
till följd avlägrevolymer som endast delvis kompenserades av
högre priser. Exidusive volymer för kontraktstillverkning minskade
volymerna för tuggtobak mer än under de senaste åren till följd av
något lägre narknadsandel ccli ett svagt ljärde kvartal.

För Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande
produkter) uppgick nettoomsäftningen för året fln 1 314 MSEK
Cl 295). Nettoomsättningen ökade, trois lägre volymer för både
tändstickor och tändare, till följd av förbättringar inom komplette
rande samt fördelaktiga produktlmix-effekter.

Nettoomsältningen för Övrig verksamhet uppgick till 4676
MSEK (4272). Ovrig verksamhet omfattar distribution av tobaks
produkter på den svenska marknaden och koncemgemensamma
kostnader.

RöreLseresultat
Rörelseresultatet från produktområden ökade med 8 procent tiU
3990 MSEK (3690) för helåret. 1 lokala valutor ökade rörelseresul
tatet från produktområden med 8 procent.

Rörelseresultatet för Snus och moist snuif uppgick till 2 197
MSEK (2071), men ökade marknadsrelaterade kostnader i Skandi
navien motverkade delvis den ökade neuoomsättningen. Rörelsere
sultatet för tnoist snuffi USA ökade i lokal valula av förbättrad pris
sältning trots lägre volymer. Bruttoresultatet för snus och portions -

produkter med nikotin men utan tobak utanför Skandinavien
ökade. Den sammantagna rörelseförlusten för snus och portions
produkter med nikotin utanför Skandinavien minskade till 233
MSEK (337). Den minskade rörelseförlusten var delvis en följd av
avsaknaden av kostnader för ett upplöstjoint venture-fåretag.

Rörelseresultatet för Övriga tobaksprodukter ökade till 1 705
MSEK (1 554). 1 lokala valutor ökade rårelseresultatet med 8 pro
cent, hänförligt till ett starkt resultat för cigarrer i USA, Rörelsere
sultatet för tuggtobak minskade i lokal valuta till följd av lägre voly
mer och påverkades också negativt av investeringar hänförliga till
“chew bags” utanför USA.

Rörelseresultatet för Tändprodukter uppgick till 219 MSEK
(190). Rörelseresultatet ökade med 15 procent, på grund av mycket
starkare resultat för tändare till följd av lägre produktionskostnader
och kostnader för marknadssupport samt en god utveckling för
kompletterande produkter. Lägre rörelseresultat för tändstickor

MSEK

Snus och moist sntft

Ovriga tobaksprodukter

Tandprodukter

ÖvrIq verksamhet

Nettoomsättning och röretse—
resuttat från produktområden

Resuttatandet 1 STS

Som rna

2016 2015

155’,I 16486

6620 6033

—631 —463

865 —762

5123 2803
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Nettoomsättning och röretseresuttat per produktområde

- Nettocmsatlnir.g -- Räretseresulta:

2016 2015 2016 2015

5217 5090 219’? 2071

4283 3829 1705 1556

1316 1295 219 190

Koncernens resuttaträkning i sammandrag

MSEK

Nettosmaittning

Röretsc-resuttat

Finansnetto

4616 6272 —132 —126 Skatter

Årets resultat
15551 14486 3990 3690

-
— 176 360

Hänfört:gt till;

15551 14486 4166 6050 Modertca;ots aktteagare
- — -

- Innehav utan bestän’mande inflytande -

Arets resuttatStörre engångspss!er

Attring av akt:er STS

Omvärdering titt ver4tigt värde för aktior i STS

Avyttring av disthbutionsantägning

Flytt avdisthbutionsantäggningar

Summa större engångsposter

Summa

1 208

902
165

— —62

-42

£420 4008

Resultat peraktie föra utspädninq, SEK

5123 2803

0 0

--

— 5123 2003

27:38 16:68
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motverkade delvis den starkare utvecklingen inom de andra katego
rierna.

Rörelseresultatet för Övrig verksamhet var —132 MSEK (—121)
för året.

För helårer uppgick Swedish Match rapporterade resultatandel i
SF0, efter räntor och skatt, Liii 176 MSEK (360). Minskningen av
Swedish Match rapporterade resultatandel i STG påverkas av att
Swedish Match har en lägre ägarandd samt attjämförelseperioden
påverkades av en positivjustering under det första kvartalet 2015.
Varken fjärde kvartalet 2016 eller2OlS innehållernägon resultatan
del iSTG. Ägarandelen omklassifkerades till en finansiell tillgång
efter den partiella avyttringen i september 2016, 1)01 fjärde kvartalet
2015 speglarövergången till rapporteringavSwedish Match resul
tatandel i STG med ett kvartals fördröjning.

Rörelseresultatet för helåret inkluderar större engångsposter om
2 109 MSEK hänförllga till kapitalvinster från den partiella avytt
ringen av aktier i STG och en orealiserad vinst från omvärdering av
Swedish Match kvarvarande innehav i STG till marknadsvärde samt
145 MSEK från avyttringen av en distriburionsanläggning. Rörelse-
resultatet för helåret 2015 inkluderar en större engångskostnad om
42 MSFKhänairlig till flytt av en distrihutionsanläggning i Sverige.
Rörelseresultatet, inklusive större engångsposter och resultatande
len i STG, uppgicktill6 420 MSEK (1008). Rörelsemarginalen från
produktområden för helåret uppgick till 23,7 procent (23,5) exklu
sive större engångsposter. Rörelsemarginalen, inklusive resultatan
del i STG och större engångsposter. uppgick till 41.3 procent (27,7).

Scandinavian Tobacco Group
Fram till och med den 9 februari 2016 ägde Swedish Match 49 pro
cent (49 miljoner aktier) i Scandinavian Tohacco Group (STG). Den
10 februari 2016 noterades STG på Köpenhamnsbörsen, Nasdaq
Copenhagen, och i samband med börsnoteringen avyttrade Swe
dish Match 17,9 miljoner aktier och den 7september2016 ayttra
des ytterligare 13 miljoner aktier. Djirefter, ijanuari2ol7, avyttrade
Swedish Matchytterligare 9 miljoner aktiervilket beskrivs i avsnit

Koncernens batansräkning i sammandrag

SE K 2016 2Q15

An;g9.1cst tgiii” 8387 9 571

Ovrga ornsä::9ingsttgin;ar 3 584 3 22:
Likvida medel 3 366 1 732

Summa tilLgångar 15 335 16 826

Eat kaplat —1 365 252

Lår.’retaa tnans;eita sjWers:n avsärnngar 3 149 3 105

Lånqrst4aräntetä-aide skutder 8169. 7 613

KDrtHstga skutderach avsättningar 3 336” 3 201

KortfrIstiga räntebärande skjtder 2067 653
Summa eget kapital och skutder 15335 14 024

tel om händelser efter rapportpedodens slut. Efter a’yttringen i
januari2017 äger Swedish Match cirka 9,1 procent av det totala
antalet aktier och röster i STG.

Större engingsposter
1 samband med börsnoteringen av STG sålde Swedish Match 17,9
miljoner aktier till ett pris om 100 DKK per aktie. Från denna avytt
ring erhöll Swedish Match 2 172 MSEK, netto efter transaktions
kostnader. Den skattefria kapitalvinsten från den partiella avytt
ringen av STG i samband med börsnoteringen uppgick till 560
MSEK och redovisades som en större engångspost under första
kvartalet 2016.

Den 7september2016 avyttrade Swedish Match ytterligare 13
miljoner aktier i STG till ett pris om 106 DKK per aktie. Från den
andra avyttringen av aktier i STG uppgick Swedish Match intäkter
till t 751 MSFK, netto efter transaktionskostnader. Den skattefria
kapitalvinsten från avyttringen uppgick till 648 MSEK och redovi
sades som en större engångspost under tredje kvartalet 2016.

Ffterayttdngen i september motsvarade Swedish Match ägaran
dcli STG 18,1 procent av det totala antalet aktier och röster i STG.
Som ett resultat av detta har Swedish Match fastställt att kapitalan
delsmetoden inte längre är tillämplig och kvarvarande ägarandel
har omklassificerats till en finansiell tillgång. 1 samband med
omklassificeringen redovisades en skattefri kapitalvinst om 902
MSEK föromvärderingen av aktieinnehavet till marknadsvärde,
som en större engångspost under tredje kvartalet 2016.

SMD l.ogistics AB, ett dotterftiretag till Swedish Match AB, träf
fade den 27april2015 ett avtal om försäljningavsin distributions
anläggning i Solna och träffade samtidigt ett avtal om att köpa en ny
distributionsanläggning i Kungsängen. Försäljningen avdistrihu
tionsanläggningen i Solna slutfördes i slutet av första kvartalet 2016
för cirka 150 MSEK och en skattefri realisationsvinst om 145 MSEK
redovisades som en större engångspost. Omstruktureringskostna
der om 42 MSEK relaterade till flyttprojektet redovisades som en
större engångspost under det andra kvartalet 2015.

Koncernens kassaftöde i sammandrag

51SEK 2016 2015

‘Kansa’öde frän den öpa9de verksarnbe:e, ‘‘ 2 529 3 758
(assa’dde frinir.vesterinssverksa-nheten 3605 —513
Kassafidde som överförts tiltaktieä;a-na ‘ —6 771 —3 318

Kassaftdde från övrig fnarisiertn;sverksamhet 2 007 —605

ökning/minskning avUkvida medeL 1 573 —669

Lkj.da medelyd åe:störan 1 732 2 312

Vatuakndiftnns i tikv4a medet 59
Likvida medet vid årets slut ‘ 33I,,, 1732
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Finansnetto
Finansnettot för året minskade till —431 MSEK (—463), varav —67
MSEK (32) ärhänförligt till återköpta obligationer, som till största
delen förfaller2ol7. Exldusive kostnaden föråterköptaobtigationer
har räntekostnaderna minskat till följd av framför allt lägre räntor
och högre ränteintäkter.

Skatter
Förhelåret uppgick koncernens skattekostnad till 865 MSEK (742),
vilket motsvarar en redovisad skattesats på 14,4 procent (20,9). Den
ovanligt låga redovisade skattesatsen ärhänförlig till ati de större
engångsposterna är skattefria. Den redovisade skattesatsen, exldu
sive större engångsposter och resuliatandel i inaesseföretag och
joint ventures, uppgick till 24,3 procent (23,1). Resultatandel i
intresseföretag och joint ventures redovisas netto efter skatt och är
främst hänförlig till resultatandelen 1 STS.

Resultat per aktie
För heläret uppgick resultatet per aktie, före utspädning, till 27:38
SEK (14:48) och påverkades positivt av större engångsposter. Resulta
tetperaktie föreoch efterutspädningförhelärei, exklusive större
engångsposteroch resultatandel i STG, uppgick till [4:39 SPK (12:79).

Likvida medel
Likvida medel uppgick till 3364 MSEK vid årets slut, jämfört med
1732 MSEK i början av 2016, Likvida medel inkluderar nettol av
den emitterade obligationen efter återköp av obligationer som för
faller. Per den 31 december2016 hade Swedish Match 1 500 MSEK
i outnyttjade garanterade kreditlöften.

Finan5iering och kassaftöde

Aretskassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2929
MSEK (3768). Kassaflödet från den löpandeverksamheten varlägre
Linder 2016 än under 2015 till följd av lägre erhållna utdelningar om
625 MSEK från STS och högre pensionsinbelalningar om 466 MSEK.
Att utdelningarna är lägre beror på Swedish Match minskade ägaran
dcli STG och att en extra utdelning erhölls från STS under 2015. Jus
terat för utdelningar och pensionsinbetalningar ökade kassaflödet
frän den löpande verksamheten med 252 MSEK. Pensionsinbetal
ningarna är avdragsgilla enligt 2016 ån bolagssbttesats i USA.

Per den 31 december 2016 uppgick nettolåneskulden till 7911
MSEK jämfört med 7922 MSEK per den 31 december2015.

Under året upptogs nya obligationslån om 3365 MSEK, varav en
obligation om 300 MEUR som förfaller 2024 emitterades i septem
ber. En del av intäkterna från emitteringen användes för att återköpa
lOt) MEUR av obligationen som förföll 2017 genom ett offentligt
erbjudande. Under året uppgickamorteringar av obligationslån till
1 618 MSEK. Per den 31 december 2016 hade Swedish Match 9854
MSEK i räntebärande lån exklusive förmånsbestämda pensionsför
pliktelserjämfärt med 8064 MSEK per den 31 december 2015.
Under 2017 rorfaller 1 987 MSEK av de räntebärande lånen till
betalning. Ersättning till anställda efteravslutad anställning mins
kade till 1452 MSEK perden 31december2016, från 1591 MSEK
per den 31 december 2015. De förmånsbestämda pensionerna och
pensionsförpliktelserna ökade under året, framf6r allt till följd av
lägre diskonteringsräntoroch valutaeffekter, som framför allt påver
kar de amerikanska planerna, men på grund av större pensions
inbetalningarän normalt minskade nettoförpliktelsen.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under året ökade
tifl 537 MSEK (491), påverkat av ökade kapitalinvesteringar främst
inom cigarr- och snusverbamheten. Totala investeringar i immate.
della tillgångar ökade till 129 MSEK ( t4) och påverkades av en

investering i patenträtter för en portionsprodukt med nikotin men
utan tobak.

Avskrivningar och nedskrivningar
Under året uppgick de sammanlagda av- och nedskrivningarna till
339 MSEK (317), varav av- och nedskrivningar på materiella
anläggningstillgängar uppgick till 286 MSEK (273) och av- och ned
shivningar på immateriella tillgångar uppgick till 53 MSEK (44).

Utdelnings- och finanspoticy
Överskottsmedel skall återföras till aktieägare genom utdelningar
och akticåterköp. Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt
öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normaffallet
är inom 40-60 procent avwsultatet per aktie, med förbehåll (hrjus
teringar för större engångsposter.

Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och
nettoskulden mot fånäntad framtida lönsamhet och kassaflöde,
investerings- och expansionsplaner, förvärvsmöjligheter samt
utvecklingen på ränte- och beditmarknaderna. Styrelsens långsik
tiga mål är att bibehålla en god kreditriskwärdering motsvarande en
Standard & Poors BBB och en Moody’s Baa2 långsiktig rating.

Styrelsen föreslåren total utdelning om 16M0 SEK per aktie, vil
ken består av en ökad ordinarie utdelning per om 8:50 SEK
(8:00) och en extra utdelning om 7:50 SEK. Den föreslagna ökade
ordinarie utdelningen om 8:50 SEK (8:00) motsvarar 59 procent
(56) av resultat per aktie för året, exklusive större engångsposter.
Den föreslagna extra utdelningen om 7:50 SEK är i överensstäm
melse med Swedish Match finansiella policy om att återföra medel
som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna och en följd av
den partiella avyttringen av aktier i STS ijanuari 2017. Den före
slagna ordinarie och den extra utdelningen uppgår sammanlagt till
2955 MSEK baserat på de 184,7 miljoner aktier som var utestående
vid årets utgång. Under 2016 uppgick den ordinarie och de extra
utdelningarna till totalt 5522 MSEK.

Antal aktier
Årsstämman beslutade den 28april2016 att bemyndiga styrelsen att
besluta om att före nästaårsstämma,vid etteller ‘len tilfälleit, för
värva högst så många egna akt ier att bolagets totala innehav vid var
tid inte överstiger lo procent av samtliga aktier i bolaget. Enligtårs
stämmans beslut drogs dessutom 7,8 miljoner tidigare äterköpta
aktier in. Det totala antalet aktier i bolaget efter indragningarna
uppgår till 188,8 miljoner aktier med ett kvotvärde av 2:0637 SEK,
vilket motsvarar ett aktiekapital om 389,5 MSEK. Varje aktie har en
röst.

1 linje med finanspolicyn återköptes 1,2 miljoner aktier under
2016 för 1 249 MSEK till ett genomsnittspris om 294:33 SEK till
följd av bemyndigande från årsstämmorna 2016 och 2015. Syftet
med återköpen är främst att Swedish Match ska kunna optimera
kapitalstrukturen. Sedan återköpen inleddes har Swedish Match
återkäpt aktier till en genomsnittskurs om 116:87 SEK. Per den 31
december2016 var bolagets innehav4, 1 miljoner aktier, motsva
rande 2,16 procent av det totala antalet registrerade aktier. Antalet
uteståettde aktier. efteråterköp, uppgick per den 31 december 2016
till 184.7 miljoner.

Styrelsen kommer att till årsstämman i maj2017 föreslå en förny
else av mandatet att fram till nästa årsstämma 2018 återköpa aktier
upp till ett totalt innehav av egna aktier som inte överstiger 10 pro
cent av antalet registrerade aktier i Swedish Match. 1 februari 2017
återköptes ytterligare 0,7 miljoner egna aktier för 200 MSEK till ett
genomsnittsprisom 287:38 SEK.

Dessutom kommer förslag alt lämnas om indragning av upp till
8,0 miljoner tidigareåterköpta aktier, inklusive 0,7 miljoner aktier
som återköpls efter den 31 december 2016. med en samtidig fond-
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emission utan utgivande av nya aktier, varigenom bolagets aktieb
pital. som minskats genom indragning av aktier, återställs till det
belopp som det uppgick till innan minskningen.

ALternativa nyckeLtaL
Swedish Match redovisarlöpande mått på finansiellt resultat som
kompletterarde mått som finns definierade eflerspecificende i gäl
lande ramverk för finansiell rapportering. Ledningen använder
dessa mått, alternativa nyckeltal, för attbedöma det finansiella
resultatet och i syfte att ge analytiker och andra intressenter värde-
fult information. En färteckning över alternativa nyckeltal finns på
sidan 53 i bolagets årsrednvisning för 2016 och på företagets webb
plats wwwswedishmatch.com.

MedeLantat anstäLLda i koncernen
Medelantalet anställda i koncernen under året var 5070 jämfdrt
med 4488 för hdåret 20! 5. Ökningen av det genomsnittliga antalet
anställda hänförsig främst till expansionen avcigarrproduktionen i
Dominikanska republiken.

Botagsstyrningsrapport
Swedish Match hari enlighet med 6 kapitlet 8 § i årsredovisnings
lagen valt att upprätta en separat bo!agsstyrningsrapport istället för
som en det av förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten
presenteras påsidan 59 och finns också tillgängligpä Swedish
Match wehbplats wnsswedishmatch.coni.

1 bolagsstyrningsrapporlen finns också information om riskhan—
tedng och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen,
se sidan 65.

Håltbarhet
Swedish Match tillverkar och marknadsför välkända varumärken av
tobaksprodukter, portionsprodukter utan tobak, tändprodokter och
kompletterande produkter. Företaget strävar efter att leverera varak
tiga och ökade vinster till våra aktieägare samt skapa väsentliga för
delar för samhället. Swedish Mateh vision åren värld utan cigaretter.
Visionen har kommersiell potential och innebär samtidigt ett bety
dande bidrag till samhället. Genom att erbjuda produkter som år
erkänt säkrare alternativtitl cigaretter kan företaget bidra till förbätt
rad folkhälsa. Om man ser titt Swedish Match totala påverkan på
samhället är det sannolikt härföretaget harstörst positivinverkan.

Under det senaste året har Swedish Mateh lagt grunden lEr en ny
strategi för sitt hållbarhetsarbete. Måtet har varit och är att göra det
än mer tydtigt vad som är väsentligt för hela företaget, på tång sikt
Organisationens arbetssätt har ändrats för att uppmuntra till samar
bete och kunskapsutbyie inom heta koncernen. Riskanalyser har
genomförts för viktiga hållbarhetsfrågor inom alla företagets opera
tiva enheter. 1 Swedish Match håtlbarhetsstrategi läggs tonvikten vid
sex områden — ftilkhälsa, alEirsetik, lika möjligheter.barnarhete.
växthusgaser samt avfall och utsläpp. Dessa fokusområden sträcker
sig olika långt i värdekedian. Företagets framgång är beroende av att
levemntörskedjan hanteras på ett hållbart sätt och att en proaktiv
dialog förs med leverantörer vilket kompletterar företagets arbete
inom aktuella fokusområden.

Företagets identifierade fokusomräden ulgörgrunden för en
gemensam handlingsplan inom koncernen. Det är inom dessa
områden som företaget kommer att göra en extra insats 1 sitt arbete
och kommunicera framsteg externt. Arbete inom andra hållbar
hetsområden relevanta för företaget kommer att ske mer decentrali
serat. Detta inkluderar bland annat arbete med att hålla en fortsatt
hög standard för hälsa och säkerhet inom företaget och betona väl
befinnande medarbetarna. Swedish Match grundläggande värde
ringar passion, ägarskap, innovation och kvalitet är en naturlig del
av hur Swedish Match agerar och verkar i relationen med intressen-

ter, både internt och externt. Swedish Match uppförandekod fast
ställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksam
heten bedrivs på ett ansvarsftillt sätt i ealighet med lagar och förord
n’mgar. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare inom Swedish
Match, oavsett arbetsplats eller position och ses över internt och
godkänns årligen av Swedish Match styrelse. Swedish Match väl
komnar en fortsatt aktiv dialog med intressenter kring sitt hållbar
hetsarbeLe.

Mitjöeffekter
Swedish Match strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt
som inte äventyrarmiljön och ienlighet med gällande lagstiftning,
förordningar och andra lokala bestämmelser på miljöomrädet. Swe
dish 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 millöpollcysom ligger till grund för kon
cernens miliöarbete och som inbegriper alla aspekter av bolagets
verksamheter. Syftetmed miljöpolicyäratt se till att koncernen för
pliktigar sig till ständiga miljöförbättringar samt förebygger och
reducerar verksamhetens negativa miljöpåverkan. Enligt policyn
ska Swedish Match också ha ett miljöledningssystem som såkerstäl
ler att miljöarbetet upprätthålls. Med miljöledningssystemet har
koncernen verktyg för att identifiera, följa upp och målsäna 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 miljölagstiftning
och alla förordningar samt andra krav som berörs av den. Vidare
visar policyn på ett åtagande om ständig dialog om och dokumenta
tion kring eventuella miljöpäverkande förändringar på grund av
företagets verksamhet, produkter och tjänster. Genom policyn åtar
sig koncernen att vidta lämpliga avhjälpandeåtgärder och förbätt
ringar som baseras pä finansiella och miljilmässiga kriterier.

Koncernens tio största produktionsanläggningar, vilka står för
mer än 93 procent av koncernens försäljning av egenproducerade
produkter. har ledningssystem som är eertifierade enligt miljöled
ningsnormerna i 150 14001 såväl som enligt kvalitetsledningsnor
merna i 150 900L.

TiLlstånd och anmäLningsplikt
Samtliga fabrikerhar ttnder2ol6 levt upp till kraven i sina tillstånd.
Sntisfabdkerna i Göteborg och Kungälväranmälningspliktiga
enligt miljöbalken. Vid fabriken i Vetlanda tillverkas stickor och
ytteraskar med plån som används i tändstickstillverkn ingen. Verk
samheten är tillständspliktig enligt miljöskyddslagen och tillståndet
gäller tills vidare. Bullernivåer, lagring avtimmer och utsläpp av lös
ningsmedel regleras.

‘id fabriken i Tidaholm tillverkas tändstickor och braständare.
Verksamheten är tillståndspliktig enligt miliöskyddslagen. Tillstån
det innebär att fabriken har rätt att utöka produktionen upp till vissa
nivåer och begränsar mängden vatten till avlopp, stofthalten i utgå’
ende vendbtionsluft samt bullernivåer.

För fabriker i övriga länder där Swedish Match har produktion.
harkoncernen tillstånd enligtlagstiftningen 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 fort’
sätter aktivt att utveckla kompetens hos såväl ledare och medarbe
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tare för att stärka den resultatinriktade kulturen och samtidigt bidra
till förbättring och tillväxt i företaget. Flest medarbetare finns i
Dominikanska republiken, Sverige och USA, 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 personalpolitiken följer koncernens
uppförandekod samt lokala lagar och förordningar. Swedish Match
satsar även fortsätiningsvis på “employer branding” ur ett mångfa
cetlerat perspektiv för att se till att koncernen behåller och attrahe
rar en stabil bas av medarbetare och för att göra Swedish March till
en attraktiv arbetsgivare.

1 IR-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 urvärderades kommunikahonen och andra områden
som är viktiga för bolagets resultat, exempelvis ledarskap, jämställd
het och ledningsftirmåga. Alla medarbetare Rtr ta del av resultatet av
undersökningen. Utifrån resultatet utvecklar medarbetare och che
fer gemensamt åtgärdsplaner.

Riskfaktorer

På samtliga marknader där Swedish Match finns represenlerat
nöter bolaget kraftig konkurrens och denna kan komma att öka’
framtiden. För alt ni framgång måste Swedish Match utveckla pro
dLlklcr och varumärken som svarar på konsumenttrender samt pris-
sätta och marknadsföra sina varumärken konkurrenskraftigt. Res

triktioner för reklam och marknadsföring kan dock försvåra möjlig
beten att motverka förlusten av konsumenters varumärkeslojatilet.
Konkurrenter kan komma att utveckla och marknadsföra nya pro
dukler sorti blir framgångsrika vilket kan få en negativ effekt på
Swedish Match verksamhet och resultat.

Swedish Match bar betydande försäljning i USA med produkter
som kommer från lokala produktionsanläggningar i USA och med
import från Swedish March produktionsanläggningar i Dominikan
ska republiken och Sverige. Swedish Match har även verksamhet i
Brasilien, Norge och medlemsländer inom EMU. Därmed kan för
indrmgar avseende tullavgifter och kursförändringar i euro, norska
kronor, brasilianska real, dominikanska pesos och framför allt i
amerikanska dollar komma att ha en ogynnsam påverkan på kon
cernens framtida resultat, kassallöde, finansiella ställning eller rela
tiva konkurrensförmåga. Sådan påverkan kan förekomma både i
lokala valutor eller när valutorna omräknas till svenska kronor för
den finansiella rapporteringen.

Regulatorisk utveckling avseende marknadsföring, försäljning
och konsumtion av tobaksprodukter samt förändringar i tohaks
och bolagsskatter samt andra skatter i länder där koncernen har
verksamhet kan komma att ha en ogynnsain effekt på Swedish
N!atch resultat.

Koncernen är involverad i ett antal rättsliga processer, bland
annat pågående processer avseende påstådda skador orsakade av
tohaksprodukter. 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 tvisler.
kan dessa processer i sig eller tillsammans påverka Swedish Match
resultat negalivt

Swedish Match har en försiktig och konservativ policy avseende
finansiella risker, vilken uppdateras årligen avhnlagels styrelse.

kefmnansieringsrisk är risken att inte kunna uppfylla behovet av
framtida finansiering. För att undvika den här risken ska alla lån
som förfaller kunna lösas med kassaflödet från den löpande verk
samheten. Vidareska det finnas en lllcviditetsrcserv som bestårav

tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditkiften. Swedish
Match försöker ha en jämn färfallostruktur på sina lån och målet för
räntebindningsperioderna är att ha en jämn och låg räntekostnad.
Eftersom andelen av lånen med rörlig ränta är cirka 5 procent av
den totala låneportföljen, bedöms ränterisken i kassaflödet vara låg.
Ränteswappar och valutaswappar används i huvudsak till att
omvandla koncernens lån till SEK och fasta räntor, och säbingsre
dovisning tillämpas i enlighet med beskrivningen i Not 1 Redovis
ningsprinciper. Swedish Match strävar efter att begränsa kreditrisker
genom att transaktioner endast får ske i derivat med motparter med
hög kreditvärdighet. Swedish Match exponering för kreditrisker i
kundfordringar ärLig mcd tanke på den diversifierade kundportföl
jen.

Eftersom valutalnnsaktionscxponeringenärhegränsadskcr
valutasäkring enbart från fall till fall. Swedish Match har ingen tra
dingverbamhet, det vill säga att bolaget inte tar särskilda positioner
i finansiella instrument för att tjäna på fluktuationer på marknaden.
För en närmare beskrivning av koncernens finansiella riskliantering
och innehav av finansiella instrument, se Wot 26 Finansiella instru
nient ochfinansidla risker,

Ktausuter avseende ägarförändringar
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
1’IEUR och den revolverande kreditfacilileten på 1 500 MSEK inne
håller bestämmelser som kan medföra skyldighet för bolaget alt
betala tillbaka lån vid ägarförändringar. Vissa avtal med externa
parter inom de skandinaviska distrihutions- och försäljningsorgani
sationerna kan sägas upp om ägarförhållandet inom Swedish Malch
förändras.

Koncernchefen samt två andra medlemmar i Koncernkdningen
kan säga upp sin anställning om företaget avnoteras eller vid en
större ägarförändring i bolaget, förutsatt att eli sådan förändring har
en betydande inverkan på arbetsuppgifter och ansvarsområden,
jämfört med arbetsuppgifterna och ansvarsomrädena omedelbart
före förändringen. Dessa personer hari sådana fall rätt till sex
månaders uppsägningstid och avgångsvederlag motsvarande 18
månadslöner. Några ledande befattningshavare i den amerikanska
verksamheten har också rätt att säga upp sina anställningsavtal
under vissa förutsättningar vid ändrade ägarförhillanden.

Händelser etter rapportperiodens slut
Den 19januari2017 avyttrade Swedish Match 9 miljoner aktier i
STO till ett pris om 118 DKK per aktie. Från denna avyltring erhöll
Swedish Match 1 353 MSLK, nettn efler transaktionskostnader.
Efter transaktionen innehar Swedish Match 9069906 aktier, vilket
motsvarar cirka 9,1 procent av det totala antalet aktier och röster i
STG. Swedish Match har förbundit sig till en lock-up på 60 dagar
avseende det återstående ägandet i STG. Den skattefria kapitalvin
sten från avyttringen ijanuari uppgick till 131 MSEK och motsvarar
skillnaden mellan priset vid avyttring och marknadsvärdet vid
omkiassificeringen iseptemher2fll6 exklusive transaktionskostna
der. Kapitalvinsten redovisas under det första kvartalet 2017.

Swedish Match sålde under 2007 en tomt som låg intill den tidi
gare huvudkontorsfastigheten i Stockholm och där det slutliga för
säljningspriset var beroende avgodkånnandet av en reviderad
detaljplan. 1januari2017 mottogs detta godkännande och Swedish
Match har fatt erhålla en ytterligare intäkt i februari 2017. Kapital-
vinsten om 107 MSEK redovisas under det första kvartalet 2017.

Den 8 februari 2017 meddelade Palenl- och marknadsdomsto!en
sin dom i målet avseende ett standardisemt etikettsystem som Swe
dish Match under delar av 2012 och 2013 implementerade i företa
gets egna snuslq’Iar vilka lånas ut till handeln. Domstolen anser att
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eUkettsystemeL vari strid med konkurrensreglerna och utdömde
cirka 38 MSFK plus rättegångskostnader i konkurrensskadeavgift.
Swedish Match har överklagat domen.

Styrelsens försLag titt riktlinjer för ersättning
tILL Ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer lbr btämmande av
ersättning och andra anställningsvillkor till den verkställande direk
tören och andra personer i bolagets ledning (nedan “Koncernled
ningen”) ska antas av årsstämman 2017.

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och
behålla medarbetare med, fbr respektive arhetsuppgift, adekvat kom
petens ochkvalifikationer. Ersättningsformernaska motivera med
arbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.
Swedish Match tar hänsyn till såväl internationell ersättningspnxis
som den praxis som gäller i det land där den enskilda koncernled
ningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas med avseende på
medlem i Koncernledningen som utses efter rikiliniemas antagande
och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna
avtal så medger. Detaljer avseende ersättning och förmåner till Kon
cernledningen under 2016 framgår av Not 5 Personal.

Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön,
rörlig lön i form av ett ettårigt incitamentsprogram och ett långsik
tiet incitamer.tsprogram, pension, övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning.

1. Fast lön
Den fasta lånen mr Koncernledningen ska vara marknadsanpas
sad 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 både ett ettårigt incitaments
program med utbetalning päfö!jande år beroende $ program
mets utfall och ett långs&tigt program med en prestationsperiod
som inte ska understiga tre år. Den rörliga lånen ska i huvudsak
baseras pä specifika, tydliga, fliruthestämda och mätbara finan
siella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen i förhål
lande till verkstäilande direktören samt av kompensationskom
nittén avseende övriga medlemmar i Koncernledningen. Den
rörliga lånen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lånen
och ska rellektera den praxis som gäller idel land där den
enskilda koncernledningsmedlemmen är bosatt.

Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats
på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart fel
aktiga.

3. Vinstandebsystem
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandels
system, För 2017 beräknas den totala kostnaden för avsättningen
till Koncernledningen uppgå till 0,3 MSFK.

4. Pensioner och försäkringar
iklderspension, invaliditets- och sjukersättning, förmåner avseende
sjukvård och livförsäkring ska överensstämma med den praxis som
gäller i det land där den enskilda koncemledningsmedlemmen är
bosatt Pension fhr nya medlemmar i Koncernledningen ska före
trädesvis utgöras avpremiebaseradepensionsplaner.

5. Avgångsvederlag mm.
För medlem i Koncernledningen ska sex månaders ömsesidig
uppsägningstid gälla. Fast lön under uppsägningstiden och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp mot-

svarande den fasta länen för två år. Koncernledningsmedlem
bosatt utanför Sverige kan emellertid erhålla uppsägningstid och
avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga ideL land koncern
ledningsmedlemmen har sin hem’ist

å. Övriga förmåner
åvriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska utgå i
enlighet med lokal praxis. Det samlade värdei av dessa förmåner
ska utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersätt
ningen och ska motsvara vad som är normalt förekommande på
marknaden.

7. Styrelsens rätt att frångå riktlinjerna
Styrelsen äger rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlin
jerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.

8. Beredning och beslut
Det ska inom Swedish ?slatch styrelse finnas en kompensations
kommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och övriga anställningsvillkor för Knncernledningen
utom såvitt avser den verkställande direktören. Kommittén ska
även bereda och framlägga beslutsförslag [är styrelsen i frågor
rörande lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor
förden verkställande direktören. Därutöverärkommittén behö
rig att besluta (och i förhållande till den verkställande direktören
behörig att föreslå beslut till styrelsen) om kriterier och mål avse
ende den rörliga lånen till Koncernledningen. Kommittén äräven
behörigatt, i förhållande till såväl verkställande direktören som
till övriga medlemmar av Koncernledningen, besluta om i vilken
utsträckning sådana kriterier och mål har uppnåtts.

9. Tidigare icke förfallna åtaganden
Bolaget har inga tidigare icke förfallna åtaganden utöver de som
framgår av årsredovisningen för 21)16.

Tillämpning av riktlinjerna avseende rörlig Lön 2017
1 syfte att säkerställa att Koncernledningens intressen överensstäm
mer med aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka möjligheten
atthehålla medarhetare samt isyfte att främia Koncernledningens
aktieägande i bolaget omfattarden rörliga lönen dels ettettårigt
kontant program, dels ett treårigt kontant program där det ettåriga
programmet innefatiar ett incitament för Koncernledningen att för
värva och behålla aktier i bolaget, medan det långsiktigaprogram
met innefattar en uttcHig 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 rörlig lön
För den verkställande direktören och övriga medlemmar av Kon
cernledningen bosatta i Sverige var den rörliga lönen enligt det
ettåriga programmet maximalt 70 respektive 60 procent av den
fasta lånen för 201T 1 syfte att följa lokal marknadspraxis ska
motsvarande lön för en koncernledningsmedlem som är bosatt
utanför Sverige maximait 70 procent a’den fasta lånen för 2017.
Med förbehåll förberäuigade undantagska den rörliga lånen
reduceras för sådan koncernledrdngsmedlem som inte åtar sig att
ron-än-a aktier i bolaget för åtminstone 50 procent avden
erhMlna nettouthetalningen efter skatt och att äga dessa aktier i
minst tre år. Reduktionen av den maximala 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 vil
ken maximal ersättning kan erhållas ska beslutas i början av varje
år. Dessa beslut fattas av styrelsen i förhållande till den verkstäl
lande direktören samt av kompensationskommittén i förhållande

fl 3arucr rg ar gar ut fL- art, aa-rdt att afltaot madternm ar,kcfl :r.adrt n;a n ur ofcranärat
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till Koncernledningen i övrigt. Kostnaden för rörlig lön enligt det
ettåriga incitamentsprogrammet för Koncernledningen för 2017
beräknas’1 uppgå tiU mellan 0 MSEK och 17 MSEK beroende på
utfall.

2. Långsiktigt program för rörlig län
Den långsiktiga rörliga lönen för verkställande direktören och
övriga medlemmar av Koncernledningen ska, med undantag rör
vad som anges nedan, maximalt kunna uppgå till antingen 45
procent av den fasta lönen 2017 eller 750 000 SEK beroende på
koncernledningsmedlemmens ansvarsområde. Med förbehåll för
berättigade undantag ska samtliga koncemledningsmedlemmar
förvärva aktier i bolaget för hela den erhållna nettouthetalningen
efter skatt och behålla dessa aktier i minst två år. En koncernled
ningsmedlem bosatt utanför Sverige kan därutöver delta i ytterli
gare ett långs&tigt incitamentsprogram vars maximala utfall är
begränsat till 100 procent av den fasta lönen vartannat år.

Utfallet av deL långsiktiga incitamentsprogrammet beror på två
kriLerier som beslutades i början av 2017, men som mäts under
hela prestationsperioden 2017-2019. Huvuddelen av utfallet
baseras på koncernens rörelseresWtat frän produkLområden
under 2017-2019 och resterande del baseras på nefloomsätt
ningen exklusive SNID 1ogistics för perioden 2017-2019. För
l,äda kriterierna krävs en förbättring jämfört med 2016 för att det
ska ge utfall i programmet.

Kostnaden för Koncernledningens långsiktiga incitamentspro
gram beräknas’1 uppgå till mellan 0 MSEK och 12 MSEK bero
ende på utfaUet av programmet. För information om de av års-
stämman i april2016 fastställda riktlinjerna för ersättning till
koncernledningen se Not 5 PersonaL

Framtidsutsikt
För helåret 2017 förväntarvi oss att konsumtionen av snus i Skandi
navien och moist snuffi USA kontmer att öka, mätt i antal dosor.
Skandinavien bedöms tillväxten vara lägre än under 2016. Vi för
vänlar oss att konkurrensen på den skandinaviska snusmarknaden
koniiner att vara fortsatt intensiv under 2017.

För cigarrer i USA förväntar sig Swedish Match att marknaden
forlsätter att växa under 2017 och att konkurrensen kommer ati
vara fortsatt intensiv. Swedish Match ambition är au under 2017 öka
cigarrvolymerna på marknaden i USA. Produktionskostnaden per
cigarr förväntas öka både till följd av helårseffekten av avgifter till
FDA samt på grund av högre kostnader för råmaterial. Vi förväniar
oss att marknaden för tuggtobak i USA kommer fortsätta att
minska.

Swedish Match kommer under 2017 att fortsätta investera för till
växt i snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandina
vien. Vi förväntar oss fortsatt volym- och nettoomsättningstillväxt.
Marknadsrelaterade kostnader förväntas öka något främst till följd

1 Oera kn.nqer, ar gj crd ulitrån anlaqund, att antalet medLemmar’ koncern ledningen ur oldrandrsl
och en antag on oane kan meLtan SEX ach 050 om 9:06

av satsningen på ZYN på marknaden i USA. Rörelseförlusten för
snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien
bedöms i lokal valuta att i stort sett vara i linje med 2016.

Den effektiva bolagssbtten för koncernen för 2017, exklusive
intressebolag och ej skattepliktiga större engångsposter, förväntas
att vara på samma nivå som under 2016 förutsatt att inga föränd
ringar sker i nuvarande skattesystem. DeL finns för närvarande
generella förväntningar om en holagsskattereform i USA. På grund
av den osäkra utgången och struktur av en sådan reform gör Swe
dish Match ingen prognos gällande huruvida effekten skulle bli
positiv eller negativ för företaget.

Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs
inom verksamheten fil! aktieägarna.

Swedish Match AB (pubti
Swedish Match AB (publ) är moderbolag i Swedish Match
koncernen.

Moderbolagets intäkter härrör främst från utdelningar och
erhållna koncernbidrag.

Moderbolagets nettoomsättning för året uppgick till 52 MSEK
(10). Resultat före skatt uppgick till 4260 MSEK (3 794) och netto
resultatet föråret uppgick till 4031 MSEK (3614). Det högre netto
resultatet för2ol6 är främst hänförligt till högre utdelningar från
dotterförelag ijämförelse med föregående år.

Underåret erhöll moderbolaget utdelningar om 3395 MSEK
(2983), av vilka 856 MSEK (1 739) är hänförliga till en sakutdelning
redovisad till verkligt värde, och koncernbidrag netto om 2 179
MSEK (2016). En nedskrivning av aktier i dotterföretagom 76
MSEK redovisades under året till följd av avveckling av ett dotter
företag.

Högre administrationskostnader under äret, främst hänförligt till
högre pensionskostnader på grund av minskning av diskonterings
räntan som används vid värdering av pensionsförpliktelser vid årets
utgång. De högre pensionskostnaderna justeras på koncernnivå och
redovisas som en aktuariell förlust i övrigt totalresultat.

En del av koncernens treasury-aktiviteter ingår i moderbolagets
verksamhet och inkluderar en väsentlig del av koncernens externa
län. Majoriteten av dessa lån har fasta räntesatser.

Under året uppgick amorteringar av obligationslån till 1 618
MSEK och nya obligationslån om 3365 MSEK har upptagits. Under
året återköpte moderbolaget 4,2 miljoner (7,5) egna akter för 1 249
MSEK (1 995). Föregående år såldes 0,7 miljoner återköpta egna
aktier för 141 MSEK.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under året upp
gick till 0 Pt4SEK (2). Inga investeringar i immateriella anläggnings
tillgångar har gjorts under 2016 eller 2015.

Utdelningarom 5522 MSEK (1 364) utbetalades under året,
inklusive två extra utdelningar om 2258 MSEK och 1 758 MSEK
hänförliga till de partiella ayttringarna av innehavet i STG.
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STYREISEIIS FÖRSLAG fIL VINSTDISPOStTION
Som framgår avbalansräkningen för moderbolaget står följande belopp LIII årsstämmans förfogande:

Balanseradevinstme1etinktusivereservtörvarklgtvärde — -— SER 16 003 088 662

Årets resultat SER 061 276 555
SEK 18044365197

Styrelsen föreslår att vinstmcdlen disponeras enligt följande

Ttttakteägarna utdelas 1600 SER peraktie baserat 184 &72 667 aktier utestiende vid sLutet avZOlé SER 2954 762 992

Vinstmedet att balanseras ny räknng SER 15 089 602 205
SEK 18044365197

Resultat-och balansräkningarnakommerati föreläggas årsatämman den 4 ritat 2017 förfastställelse.Styrelsen föreslårvidareatt avstämningen av i
Furoclcar Sweden AB registrerade aktieägare sker den 8 maj 2017.

Styrelsenoch verkställande direktören för;äkrasatt ärsreduvisningenhar uppräiiatsienlighet medgod redovisningssed iSverigeoch attkoncern
redovisningen har upprättats enlighet med de Internationella red’s isningsstandarder som avses Europaparlamentcts och rådets förordning (EG)
nr 160612002 av den 19juli 2002 om tillämpning av internationella reduvisningsstandarder. Årsredovisningen och knncernredot isningen ger en
råttvisandebild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.

Föevaltningsberättelsen Rir moderbolagec repektive kor.cernen geren rättvisandeöversikt över moderbolagers och koncernens verbaniheter,
s:ällning och resultat, och beskriver säsentlica risker och tisäkerbetsfakturer som moderholagec och de fliretac som ingår i koncernen står inflir.

Stockhons den 16 februari 20(7 £

Conny Karlsson Charles A. Blixt . - r 5’ rik Fngehrektsson
St, —.;!r c’a’2rr j.’ S:,—e.., -Jr— v:»c—:’ rru-

s%$ rJiwh%
[acquelinc 1 toogerbruase :va Ear s n Eva Sonen-Moritz \enche Roltsers,

‘

Mcc ‘us J im 1.%estn 1 ars Danleren
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LiONCERNENS RESULTATRÄKNING

Årets resuLtat

Övrigt tetalresulta: som kan orrtfdras till resuttaträkningen

Omräkningsdifferensvid omräknng av utländska verksamheter

QmräkningsdLtferens som överförts till årets resultat

Elfekliv andel av förändringar i verktigt värde på kassatlödessäkringar

Förändringarverkligi värde på kassattödessäkringarövortört till årets resultat

Andelar i intresseföretags och joint ventures övrigt totatresultat

Andelar i intrassetöretags ochjo’nl ventures sam överförts till årets resultat

Fähndring i verkbgt värde ‘är STS aktier

Skatt häntörligt Iillpssferi övrigtfotalresaltat —

______________

flelsumma. netto efter skatt

Cw-.g! tatatresul:a som inta krrnmerattemforas tUresutatraknmgen

AtLa1e1a vnster/törluster avseende pensoner. inkt. särskad Löneskatt

Andetar 1 intresseIäetags och jint ventares övrtgt tataresultae

Sa:t hdntdrL.g tf. poster övrignatairesutte: —

__________

- —

Defsumna, netto efterskatt

övrigt tolaLresuttat, netto etter skatt -

Årets Lotatresuttat

Hän(ärtsg lIli:

M:derbnlagets akteägre

Inneha, LIan bestämmande ntytande

Årets totatresuttat

20 558 —137

20 —163 46

20 —81 86

20 16 8

20 —20 260

20 —509 —

20 31D

9 16 -21

146 261

—150 395

—2 7

9 39 —155

—113 268
32 469

5155 3292

5155 3292

0
5155 3292

MSEK Not 2016 2015

Neltoomsättning inktusive tobaksskatt .;.-28 682 27 438

Avgår tobaksskatt t..4 % ‘932 —12 952

Nettoonsättning 3 SI 16486

Kostnad för sålda varor
-

—7697

BruttoresultaL t...Ad—, 7 nå 6 789

Försäljningskoslnader —2335 —2 177

Administrationskostnader —892 —890

Ovriga röretseintäkteroch övriga rörolsekostnader 6 —12 2

Resultafandeli intressetöreteg ochjointventuros 16 160 327

Avyttring avaktcri STS 14 1 208 —

amvärdenag tittverkligl väde färSTSakter TS - 902 —

Avyttring avd stribuConsar,läggning 31 145 —

Flytt av distribulonsantäggn:ngar -—‘ — —62

Röretseresuttat 3 5. 6, 7.22.27 6 420 6 008

Finansiella intäkler 53 22

Finansiella kostnader —486 —486

Finansnetto 8 —631 —463

Résuttat före skatt 5 988 3 565

SkaTter 9 —865 —762

Årets resultat 5123 2 603

frLj.,(Jr 1. gI 1:1?:

Mnöarboa;ets akTieägare 5 123 2 503

na-,a, utan testarn,rarda infylande 0 0

Årets resultat 5123 2 803

Resultat per aktie, SEK 10

Inklusive större engångsposter 27:38 1448

Inklusive större engängsposter, exklusive STS 26:44 12:62

Eakli:sve större engingsposfer och STS 1439 12:79

LtONCEIIHENS IAPPOFtT (VE[t TOTAIRESULTAT

MSLK . Not 2016 2015

5123 2803

12 / Swedish Match 2016



Fl NANS IELLA R4PP0RtR

KONCERNENS BALANSRÄKNING

MSER

Tillgångar

Immatertetla tillflngar

Materiella antäggningstillgångar

Skogsptanterin ga r

Andelar j introsseföretag och joint ventures

Övriga långfristiga finansiella tillgångar

Ovriga långfristiga fordringar

Uppskutna skattefordringar

Summa anläggningstiUgngar

Va ni lager

Kundfordringar

Fdrutbe:aa kostnader och upriurna ,täk:e

Skatte ta rd rin or

Cvrlgakartlrisl:ga fordrIngar

Likvida medel

_________________

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital

Akt le kap t ta

Reserver

Balanserat resultat inklusIve årets resultat

Eget kapital hänförtigt till moderbolagets aklieägare

Innehav uta, bestämmande_infyta,de

_______

SUMMA EGET KAPITAL

Fortfristiga räntebärande skulder
Leve ran Id rss k u Id 0

Ska tte aku Id er

Cvr:;a krifrist,;a sk’jdar

Upptuna kostnaderooh f:r;iootaida ,täk:er

1541

1 539

82

205 38
216 153

3364

________

1732
6949 4952

15335

__________

14826

Se Not?? 5tud sjerhrrc—c:— Not 2?2mur ‘:. m—:_J:’dr;. ,es.— cch evtnteaU;Sngar for ,rfcnatcn cm k_—:orreru Sh .aaoakernetor och eventuaLf6r$kme1se—

252

7613

212

1 662

456

755

10718

Not 31december2016 31december2015

11 1250
12 2392

13 150
14 122
15 2761

16 774
9 938

1 048

2130
110

6845

721
1018

9871

1 378

1 547

8387

17

16

16
19

_________________

20

390

982
—2737

390

837

—976

251—1 366

‘ —1365

Skulder

Långfristica räntetärande skuder 21,26 6 169:

Övr,ga långfristIga skulder 24 118
Avsättnngartill pens:oner o:h ltknande tdrpliklelser 22 1 542
Ovriga avsätlningar 23 572
Uppskjutna skatteskutder 9 r

——

Summa långfristiga skutder 11 318

21.26

24

25

2067 653

686 602

181 78

1527 1669

856 715
Avsättningar — 23 115 167
Summa kortfristigaskutder 5382 3 856
SUMMASKULDER

•‘ 16700 16572
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ‘b335 14826
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AN AN SPEL LA RAppoprEn

FÖIIMJDRIN6AR ICONCFF91ENS EGET KAPJTA1

Eget kapitat hänidrllgt titt moderbolagets aktieägare

Innehav utan
Aktie- Balanserat bestämmande Totalt

2015 Not kapital Reserve, resultat Summa inflytande eget kapital

Ingåendeegetkapltatvidåretsbbrjan 20 370 597 —709 277 1 279

Åretsresuttat — — 2803 2803 0 2803

Årets övrgt tota[resutat, neito etter skatt’1 261 248 689 0 689

Årets tolatresuttat — 241 3051 3292 0 3292

Utdelning — — —1 664 —1 664 — —1 464

Återkäp av egna aktier — — —1 995 —1 995 — —1
995

Av personal inlästa aktieoplianer —
— 141 161 — 141

Avsättning titifri reserv genom indragning av egna aktier —8 — 8 0 — 0

Fondemission 8 —8 0 —

Utgående eget kapitatvid årets sLut 390 837 —976 251 1 252

Eget kapital hanlartigt till moderbolagets aktieägare

Innehav utan
Aktie Bilansep al bestamniandu Totalt

2016 Note kapital ReriervLv resollat Summa inflytande eget kapital

Ing&nde eget kapitatvid årets början 20 390 837 —976 251 1 252

Åretsresuttat — — 5123 5123 0 5123

Årets övrigt totalresullat. netto efter st<att! 164 —113 31 0 32

Årets Lotatresuttat 1 5010 5155 0 5155

Utdelning — - 5522 -5522 0 5523

Återköp av egna aktier — —1 269 -1 269 — --1 269

Avsättning titt fri reserv genom indragning av egna aktier -15 — 15 0 — 0

Fondnniission 15 — —15 0 — 0

Utgående eget kapitatvid åretsstut 390 982 —2737 —1 366 1 —1365

1 Ovrigt tssalresultat. som irgk i balanserat resultat. lestlr av aktuarielLa vinster ed, tartuster hänfödiga till rörmä nsbestamda pvnsisnsp taner sa me 1 snus mena andel av aktuariella vinster och förluster

ni, pasefciretag och sini venturev. till elI betopp av —113 MSE K 12451. netis efter Idne. och inksmstnkattnr.
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FINANSiELLA RA PPC RrE

KONCERNENS KASSARÖDESANALYS

MSEK Not 2016 2015

Den Löpande verksamheten 31

ResuLtat före skatt 5 988 3 545

ResuLtatendeLari in:resse’iretag och joint vantures
- 180 327

UtdetningererhåtLnafrån ,tresse’öreta’
- 192 826

P,sterscm iflte ingiri kassaftöde mm —2332 612

9etad nkcmstska:: 93 —72%
Kassaftöde från den Löpande verksamheLen före Förändringar av

röreLsekapitat 2 969 3 730

Förändringarav röreLsekapital

Okning (—L/Minskning . ev varuLager —76 1 110

Ökning (—1/Minskning 1.1 av röreLsefordringar 62 —45

Ökning (.(/MLnskning 1—1 av röraLseskulder —28 —1 027
KassafLöde från den Löpande verksamheten 2 929 3 768

1 nvesteringsverksamheten

Förvärv av materieLLa anläggningstiltgångar —537 —491
Avyttring av materieLla anläggningstitlgångar 190 17
Förvärv av immaterietla tilLgångar —129 —1%
Förvärv av dotterfäretag

— 0
AsitLring av intresseföretag och rönt ventures 3 908 —

Investeringar i intresseföretag c:hjoint vonlures —25
Färäidnn; ifinans:aLLa fordrincarm.m —20 0

KassafLöde från investeringsverksamheten 3 408 —513

fl nansieringsverksamhelen

Upptagna Lån 3 366 798
Amonoring av —1 618 —1 635
Åtrköp av egna aktar —1 249 —1 595
Av personat inlösta aktieoptionor — 141
Utbetaid utdeLning ta m:dertsacets aktieägare E. —5 522 —1 664
Ovrigt 259 31
Kassaflöde Från finansieringsverksamheten r —6 764 —3 926

Ökningfminskningaytikvida medel 1 573 —669
Likvida medel vid årets början 1 732 2312
Valutadtfferans i Likvida medel 59 90
Likvida medetvidåretssiut -;:* 3364 1 732
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FINAN SPEL LA RAP PORTER

NOTER FÖR KONCERNEN

fl Redovisningsprinciper

Alla belopp i noterna till koncernens finansiella rapporter är i miljoner svenska
kronor (MSEK) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående
är, 2015.

Överensstämmelse med formgivning och Lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Staadards (IFRS) samt tolkningsurtalanden från IFRS tnterpreta
tions Committee som har godkants av Europeiska kommissionen för tillämp
niog inom EU. Vidare ha RER l Komplefleranderedovisningsregler för kon
cerner, utfärdat av Rådet för finansiell rapportering. tillämpats. Moderbolaget
tillämpar samma rednvisningsprincipersom koncernen utom i de fall som
anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper’ Årsredo
visningen och koncemredovisningen godkändes för publicering av styrelsen
och koncernens verkställandedireklör den 16 februari 2017.

Föruts5ttningarvid upprättande av moderboLagets
och koncernenS finansiella rapporter
Dc finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor(SEK) som ncksi är
moderbolagets rapporleringsvaluta. Samtliga belopp, om inleannat anges, är
avriindade till närmaste miljontal. Siffnrna i rapporten baseras på konsoliLle
ringssystemct som är i tusental kronor. Genom avrundning av siffror i tabeller
kan det lärekomma att tota Ihelopp inte motsvarar summan av ingående avrun
dadehelial. Tillgångaroch skulderärwdovi;ade till hisloriskaanskaffntnga
värden, flirutom vissa finansiella tillgångar nch skulder samt biologiska till
gångar som värderas till verkligt värde. De finansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde består av derivstinstroment och finansiella till
gångar som kan säljas Wassificende som finansiella tillgångarvärderade till
verkligt värde via resultaträkningen eller övrigt tutalresultat, Biologiska till
gångar avser skogsplanteringar. Tillgångar och grupper av tillgångar som klas
sificeras som tillgångar för försäljning redovisas som tillgångar till försäljning
frän det datum vissa händelser bekräftar att tillgängarna eller grupperna av till
gångar är till försäljning. Tillgångar för försäljning redovisas till detlägsta av
bokfilri värdeuch verkligtvärde justerat för försdjningskostnader.

Bedömningaroch uppskattningar i de finansietta rapporterna
Att upprättade finansiella rapporterna i enlighet mcd IFRS kräver att företags
ledningen görhedönsningar och antaganden som påverkar redovisningsprin
ciperna och deredovisadebeloppen för tillgångar. skulder, intäkter och kost
nader. Bedömningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer som under rådande rurlsåll,mden synes vara rins -

liga. Det verkliga utfallet kan dock avvika från dessa bedömningar och anta
g.tnden. Bedömningar och antaganden granskas regelbundet och ändrade
bedöniningar redovisas under aktuell period. Bedömnir.gar gjorda av företags
ledningen vid tillänspningtn av IFRS som baren betydande inverkan på de
finansiella rapporterna ncls de uppskattningar som kan medföra väsentligajos
teringar i påfdjande års finansiella rapporter beskrivs närmare i Not 2 Kritiska
uppskattningar och beddmoiogor.

VäsentLiga tiLlämpade redovisningsprineiper
Nedan beskrivna rcdovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på samtliga
periodersnm presenteras i koncernens finansiella rapporter. Vid undantag från
nedan beskrivna redovisningsprineiper bc-skrtvs dessa noggrant i fisinnier till
de finansiella rappnrler där undantaget fisrekomnier.

Nya standarder, ändringar och toLkningsuttalanden
Ett antal nya standarder. ändringar i standarder och tolkningsuttalanslen om
redovisningsstandarder har tillämpats under 1016. Nya standarder och
änd riogar i standardersomhar tillämpats från 1januari2016 har inte påver
kat knncerncns finansiella rapporter.

Nya IFRS och toLkningsuttaLanden som ännu inte har börjat tiLLämpas
Ett antal nya siandarder. ändringar i standarder och tolkningsuttalanden gäller
från redovisningsåret 2017 eller senare och har inte tillämpats i dennaårsredo
visning.

FF8515 Intäkterfrsln kontrakt med kunder som träder i kraft 2018 och ersät
ter LAS 18 Intäkter och LAS 11 En! rep renadavtal och tillhörande tolkningar när
den träder ikraft, och innehåller en metod i fem steg for att avgöra när intäkter
från kunder ska redovisas. 1FRS 15 väntas inte lä någon väsentlig inverkan på

koncernens finansiella rapporter, eftersom majoriteten av Swedish Match
intäkter härrör från försäljning av produkter utan några ytterligare prestations
åtaganden.

FF859 FinansielLt instrument, som träder ikraft 2018 och ersätter 1A539
Finansiella iiis! ntnme,mL’ Redovisning och 1’rderingmedför förändringar av klas
sificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, däribland eli ny
väntad modell för kreditförluster för att beräkna nedskrivning av finansiella
tillgångar, förändringar t redovisning och borttagande i rapporten av fman
siella instrument samt nya krav rör allmän säkringsredovisning. IFRS 9 väntas
inte få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. Swedish
Match klassificering- och värderingsprinciper överensstämmer med den nya
standarden, kreditlhrluster är relativt låga, och nuvarande säkringsredovis
nings transaktioner rorväntas behandlas pä samma sätt enligt den nya standar
den.

Genom fF8516 Leasingavtal som väntas träda ikraft 2019 och ersätter LAS 17
Letmsingavttmloch tillhörande tolkningar när den iräder kraft, fastställs princi
perna lär redtsvisning, värdering, presentation och upplysning av leasingavial,
både rörleasetagaren och rör leasegivaren, där de flesta leasingavtal vanligtvis
återspeglas i balansräbsingen. Hur IFRS 16 kommer att påverka koncernens
redovisning har inte bedömts.

Följande nya IFRS-standarder, ändringar och tolkningsutlalanden rörande
befintliga standarder som börjar tillänspas 1januari 21)17 eller senare väntas
inte få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat eller ställ
ning:Ä ndringar av FFRS2 Klrzssqfi ceHng och vänkHng av aktien’lalerade ersatt
slingor, FF854 Fdrsä.&ingsntal, FF85 lo I&nicernredas’isning. FF85 12 Upplys
slingor ont andelar i asmdraforeeag, lAS 7löissajlödessnialp, FAS 12 Reelu-issiönf
siv tsppskjitsstmt ska! tefordringarför orealiseradefdrluster, FAS 28 hu,dias’ i ist! res
seflfrctag samt årliga uppdateringar av fF85 12 och FAS 28.

Konsotideringsprinciper
Koneemreduvisningen upprättas i enllglset med koncernens reduvisningsprin
ciper oels omfattar redovisningen för iasoderbolaget och samtliga dntterfiretag,
joint venitires och [nta’ssefiimsag i enlighet med nedanstäettde definitioner.
Koncerninlema fordringarocit skulder, intäkter och kostnader och orealise
rade vinsteroch födustersom tippkoninser vid kuncerninterna transaktioner
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncern
redovisningen. As-yttrade bolag ingår i knncernredovisningen till och mcd tid
punkten för avyttringen.

Dotterfömtag
Swedish Match- koncernen har ett antal dotterföretag i olika länder för pris

dttktion och firsäljising av Swedish %tatch produkter Ett disttertöretag definic
ras som ett företag som Swedish Match-koncernen Isär bestämmande inily
tande över. Kt,ntroll över ett dutterföretag anses föreligga när ett moderbolag
har inflytande över en investeringsohjekt. engagemang eller rätt till rörlig
avkastning från sitt innehav iinvesteringsobjektet, och har möjlighet att
påverka avkastningen genom sitt inflytandet företaget. Swedish Maich dotter
företag ägs till lao procent av Swedish .Match- koncernen, med undantag för ett
oväsentligt minoöseisintrtswi ett utländskt dotterliitrtag. Det finns inga dnt
terföretag där SwedIsh dateh koncernen har väsentligt begränsad niöjligliet
alt komma åt eller anvåeda dosterfilretagens tillgångar. Swedish Match har lsel
ler inga okonsolidenile enheter. Koncernredovisningen innefattar samtliga
dolterfisretag som Swedish Match-knncernen har ett bestämmande inflytande
över.

Samtliga förvän av dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetuden.Meto
den innebär att förvärv av dotterfliretag betraktas som en transaktion varige -

nom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgåogaroch övertar dess
skulder och eventualförpliktelser Bolag som förvärvats under löpande år inghr
i koncernens redovisning från och nied förvärvstidpunkten till verkligt värde.
Traoaaktionskostnader för förvärv av dotterföretag ingår inte i värdet av de för
värvade tillgFtngarna. Samtliga förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs i den
period de uppstår. Villkorade köpeslöllingar relaterade till förvärv redovisas i
balansräkningen till verldigtvärde vid förvärvsdatumet. Villkorade köpeskil
linga klassifmcerade stsm skulder omvärderas i efterfuljande perioder med
eventuella effekter redovisade i resultaträkningen.

Resultatet från atring av dotterföretag när det bestämmande inflytandet
upphör redovisas i resultaträkningen. Eventuella äterstående intressen i avytt
rade företag värderas till verkligt värde och vinst eller förlust redovisas i resul
taträkningen i den mån avyttringen sker externt.
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Fl NANSI ELLA RA P P0 RtER

It fl Fortsättning

Med joint ventures avses dc bolag i vilka Swedish Match tillsammans med
andra parter genom en överenskomntelse har gemensam kontroll över verk
samheten. Fntresscförctag sr förntag dir koncernen har ett betydande Infly
tande utan att det delvis ägda företaget är ett dotterföretag ellerjoint venture.
Normalt innebärdetta att koncernen innehar 20—50 procent av rösterna. Inne
hav i intresscftsretag och joint ventures redovisas enligi kapitalandebmctoden
och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Wrieringav flin’änade till
gångar och skulder sker Ø samma sätt som för dotterföretag och det bokrda
värdet för intresseroretag och joint ventures innefattar goodwill, transakilons
kostnader och övriga k-oncernjusteringar.

Swedish Match andel av ir.iresseföretags och joint ventures resultat efter
skatt efterförvärvet redovisas pä en radi koncernens resuhaträkning och före
tagets ande: av förändringar efter rorvänvt i övrigt totalrcsultat, efter skatt, för
intresseftiretag och joint venwfts redovisas på två rader i koncernens övriga
totalresultat Ackomulerade förändringar efter förvärvet jus:eras mot investe
ringens bokförda värde.

Om ägarande!en i ett intressc:ag minska, men ett betydande inflytande kvar
står, är det endast en proponionell andel av de belopp sona tidigare redovisats i
övrigt tnta!rcsutat som omklassificems till resultaret. Resultatet från avyttring
av intrcssefsirctag när bestämmande inflytande flirloras redovisas i resultaträk
nirgen. Eventuella återstående intressen i anitrade intresseföretag som asytt
rats externt omvärderas till verkhgi värde med vinst eller förlust redovisad i
resuliaträkningen.

Innehav utan bestammande inflytande
Innehav utan hrstimmande inflytande redovisas i koncernens halansräkning
undereget kapital, skilt frän eget kapital som tillhör moderbolagets ägare.
Innehav utan bestämmande inflytande innefattar vinst eller förlust och poster i
övrigt tntalresttliat snitt ärhänförligt till innehav utan bestämmande infly
tande. Swedish Match- koncernen har ett oväsentligt innehav otan hestäm -

mamk inflytande.

Avyttrad verksamhet

Sålda verksamheter redovisas som ayttrad verksamhet on den representerar
en självstämsdig rörelsegren eller cia väsentlig verksamhet inom ett geografiskt
område som består av verksamhet och kassaflöde som tydligt kast avskiljas
operatM och i rapporteringssyfte från övriga koncernen, Resultatet efter skatt
för avyttrad verksamhet samt resultatet från försälfningen redovisas som en
separat post i resultaträkningen på transaktionsdagen eller när ledningen är
förpliktigad av en plan att sälja och verksamhet som ska a”yttras därmed
omklassificeras som tillgångar som innehas för försäljning. När en verksamhet
ayttras eller klassifleeras som tillgång som innehas för försäljning och rcdovi
sas som sidan räknas resultaträkningen för fiiregåcnde perioder om, Balans -

räkningen för föregående perioder räknas inte ont.

Ktassilicering m.m.

1 (sigfristiga fordringar och Ungfristiga skulder i moderbolacet och ktsneerner.
hcstårialltvisentligt avheloppsism fönäntasåteninnasellerbetalasefter mer
än ttilv månader räknat från halansdagen Omsättningstillgingar esch kortfris
tiga skulderbestår i allt väsoniligi av belopp som förväntas åten’inr.as eller
betalas inom ttslv månader räknat från balansdagen.

Se gmentsrap porte ring
Koncernens ritrelsesegnaent är ba.erade pi den interna rapporteringsstrnktu
ren. Swedish ?.latch högsta verkställande heshitsfa:ta.-e är koncernens verkstäl
lande direktör och koncernehef sons följer upp och fattar beslut tam verksam
heisfrigor utifrån prodaktsamräden. Koncernens rapporteringssegrnent är
Snu. tsch moist snuft, Övriga cobaksprudukter, TändprodS roch (ivrig erk
samhet. Segment bar slagits samman när de ekonomiska förntsätmingarna är
likartade, exempeh is bruttosinsomarginal. andel kapitalinvesteringar och
påverkan frän variatior.er i koni-ankturcykeln. Aven likheter rår det gäller typ
av produkt. tills erkningsprocess. kunder distributinnsprocess tsch regleringar
har beaktats för att faststsilla lämplig sammanslagning av segsnettt. Det finns
ingen tnternftirsäljoing mellan scgmenlen, och koncernens finansiella kostna
der och skatter allokeras inte till segmenten.

Rörelsetillgingarna män inte på segmentsbasis.

UtLändsk vaLuta
(sj Transaktioneriutländsk valuta
transaktioner i utländsk valuta nmräknas till den funktionella vålutan till den
vajotakurs som föreligger på transaktionsdagen. Mt,netära 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 sona
redovisas till historiska anskaifningsvärden omräknas till valutakurs vid irans

aktionstillföllet. lcke’monetän tillgångar och skulder som redovisas dli verk
liga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid
tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursfdrändringar redovisas
sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången eller skul
den. Valutakursdllfrenser som uppstår vid amräkningarna redovisas i it-sol
taträknlngen. valotakursdifterenter från icke-monetän tillgångar och skulder
redovisas mm rönAseintäkter och rörelaekostnader. och valutakursditTurenaer
från mnmtetära liligångar och skulder redovisas i finaasnettoc.

(oj Utländska vorksamheters Finansiella rapporter
Tillgångar och skulder iuilandsverksamheier, inklusive gtmdwill och andra
koncernmässiga över- och undervärden. omräknas till svenska kronor till den
valutakun som galler på balansdagen. Intak’er och kostnader i en utlandsverk.
samhet omräknas till svenska kronor till en genontsnittskurs för perioden.
Omräkningsdilferenser som uppstår vid valtttaomräkning av utlandsverksam
heter redovisas som en omräkningsreserv i eget kapital via övrigt totalresultat.
Omräkningsdilferensen färettenskilt dotterfiiretag återförs till resoltaträk
ningen närdotterfiiretaget av]ntns. Ackumolerude omräkningsdilferenser
innehåller ornräkningsdilferenwr ackumulerade från och med den 1januari
21104.

Arkn.tmidcrade nmräkningsdilterenser före den t .ianuari 200-1 är fördelade
på övriga kapitalkategorier och särredovisas inte.

Koncernens mest betydelsefulla valutor framgår av tahellen nedan:

Intdkter

Intäkterna från försäljning av varor redovisas när överenskommelse med kund
föreligger, leverans har skett sanat alla väsentliga risker och förmåner har över
gått till kunden. Intäkterna omfattar verkligt värde för erhållen likvid eller för
dran för försäljning av vansr, efter rabatter och förväntade retorer vid tiden för
försäljning.

FinansieLLa intäkter och kostnader
1-inansietla intäkterochkostnaderbeståravränteintäkter påbankmedel. ford
ringar. räntehärande värdepapper esch utdelningsintäkter, räntekostnaderpå
Lm och fst rplikteIcr, valutakurselilfereuser, orealiscracle och rcaliserade vinste
på lim,an,iella placeri:sgar och derivatLnstrun,ent som används intsnl den finns -

sida verksamheten. Kursdilferenser som uppstår föroperatha tillgångar och
skulder redovisas i rörelseresulaatet.

Ftkktivräntemettxlcn används förberäkningavupplupct anskati’ningsvärde
for den finansiella tillgången eller finansiella skulden och perindisering av rin
teintäktems eller räntekostnader. övergällande period. ElfektisTäntan är dumt
ränta som diskonterar beräknade framtida kassaflöden Ränteintäkter och rän
tekostnader inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och
eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga vär
det av en viss fnrdran eller skuld esch det belopp sona erhills eller erlägga vid
förfall.

Finansietta instrument
finansiella ‘instrument värderas och redovisas ikoncerner. i enlighet med reg
lerna 1 [AS 39.

[:inansiella instrument som redovisas t balansräkningen inklttderar pä tili
gingssidan likvida medel,kundfordringar, aktieroch andraegetkapitalinstrw
ment. lånefordringaroch derivat. Bland sådana instrument som avser skulder
och eget kapital finns Ieverantörsskulder, emitterade skuld- och egetkapitalin
strument, läneskulder samt derivat. En finansiell tillgång eller skuld redovisas
i bålansräkulngen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga
villkor.

Finansiella tillgångar och skulder kvittas esch redovisas med ett nettobeloPP i
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att hitta beloppen samt
det finns en avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.

En tinansiell tillgång (elierdel av finansiell tillgång) avfiirs från halansräk-
ningen närrisbnesch rättenatterhålla kassaflödefråninscmmentet upphöreller
har överforts till annan pan. En finansiell skuld (eller del av finansiell skuld)
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avförs från balansräknlngen när skulden reglemis eller betalats. Finansiella till
gångar och skulder tas upp och avrs frånba]ansräkningen per likviddagen.

Finansiella Instrument redovisas initlalt till ett anskaffningsvärde mntwa
mode instrumentets verkliga värde med tillägg Mr transaktionskostnader för
alla finansiella instrument rörutom de som ingår i säkrlngsredovisningen.
Redovisningskerdärefterhenlendepä hur de har klassificerats enligt de krite
ner som anges nedan. Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsva
ras av tillgångens noterade köpkurs på balamdagen.

Finansiella instrument värderas till verkligt värde och redovisas i balansräk -

ningen. Verldiga varden fastställs utifrån officiella rnarknadsnoteringar rör till
gångar och skulder som är noterade på finansmarknadema. 1 de fall det inte
finns några noterade marknadsprLser på en viss finansiell tillgång eller skuld
fastställs verkligt värde genom diskontering av alla framtida kassafleden till
aktuell marknadsränta rör liknande instrument.

lAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassifleeringen beror
på avsikten med förvärvet av instrumenten och bestäms vid ursprunglig
anskaffningstidpunkt. Kategorierna ärMljande:

Ftnansiella tillg3ngar och skulder värderade till verkligt värde via resulta tel
Finansiella tillgångar idenna kategssri innehas Mr handel. Dessa finansiella
instrument. som redovisas som övriga fordringar samt föruthetalda kostnader
och opplupna intlikser, värderas till verkligt värde. Finansiella skulder i denna
kategori innefattar även koncernens derivat som inte används rör säkringsre
disvisning. Förändringar avseende finansiella tillgltsgars och sktdders verkliga
värde redovisas i resultaträkningen.

Lfio och fordringar
Likvida medel ingir i den här kategorin, tillsansnsans med linefordringar och
kontlfisrdringar vilka redovisas i halansrftkningen till upplupel anskaffnings
värde.

Den rörväntade löptiden fören kundfordran är kort och den redovisas till
det belopp som rörväntas inflyta efter avdrag rör potentiella osäkra fördringar,
som bedömts individuellt. Nedskrivningarav kunilfordringar redovisas i rörel
sens kostnader.

slutet av varje rapporiperiod görs bedömningar om det finns något ned
skrivningshehov för dc finansiella tillgingarna. Finansiella tillgångar skrivs ner
tim detfinnssakligthelåggpåenvärdeminskningtill följd avenellerflerahän
delser efterden initiala redovisningen av tillgången och denna värde
nsinskande händelse har påverkat de beräknade framtida kassatlödena fiirden
litiansiella tillgången.

Finansiella tillg3ngar som kan säljas
1 kategorin finansiella tillgångar som kan säljas iOgår finansiella tillgångar som
inte klassificerats i nigon annan k.stcgori eller finansiella tillgångar som företa
get initialt valt att klassificera i denna kategori. Tillgångar i denna kategori
består av aktier rörvilbveckligtvärdekan bedömas tillförlitligt påcn aktiv
marknad och värderas löpande till verkligt värde och värderdrändringen redo
visas i övrigt totalresultal. När investeringar avfön från balansräkningen
omklassiftceras tidigare redovisade vinster och förluster i övrigt totalresultat
till resultaträkningen. Tillgångar i denna kategori som saknar noterat mark
nadspris på en aktiv marknad och vars verkliga värde inte kan bedömas tillför
litligt värderas till anskalrningsvärde och prövas rcgelhundet Mr nedskövning.
Eventuella nedskrivningar redovisas som rörelsekostnader.

Övriga finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel inkluderar leverantörsskulder,
räntebarande skulderoch upplupen ränta. Skulder klassificeras som övriga
finansiella skulder, väket innebär att de initialt redovisas till erhillet belopp
efter avdrag Mr transaktionskostnader Efter anskaffningstidpunkten värderas
lånen till upplupet aoskaifningsvärdeenligtetkktivräntemettsden.

Derivat som anvands färsakringsredovisning
samistliga derivat. inklusive valutakursditfereoser, redovisas till verkligt virde i

balansräkningen. Förändringar iverkligt värde på säkringsinstrument, när
kassatlödessäkring tillämpas, redovisas i övrigt totalresultat. Säkringsredovis
ning beskrivs närmare nedan.

Derivat och säkningsredovisning

Derivatinstrument utgörs bland annat av terminskontrakt och swappar som
nyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering av
ränterisker. Värdeförändringar på derivatinstrument redovisas i resultaträk
ningen baserat på syftetmed innehavet. Om säkringsredovisning Inte tilläm -

pas, redovisas värdeökningar respektive värdeminskningar på derivatet som
intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom ftnansnettnt,
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beroende gå syftet med användningen av derivatinstrument och beroende på
om användningen wlateras till en rörelseposs eller en finansiell post. Vid sak
öngsredovisning redovisas den ineffektiva delen pi samnsa sätt som värdeför
ändringar på derivat som inte används för säkringsredovisning. 1 dessa fall då
derivat används för att hantera en ränterisk tillämpar Swedish Mateh säkrings
redovisning i enlighet md lAS 39.

Fordringar och skulder’ utländsk valuta
För säkfing av tillgångar eller skulder mot valutakursriskcr används terminer
rör alt konvertem utländsk valuta till svenska kronor, Terminer används även
rör vissa bindande avtal. För dessa säkringar behövs ingen säkringsrednvisniog
dä både den säkrade posten och säkringsinstrumentet värderas till verkligt
värde och värdeförändringar på grund av valutakundilförenser redovisas över
resultaträkningen. Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar
och skulder redovisas i rörelseresultatet, medan värdeförändriogar avseende
finansiella fordringar ocls skulder redovisas i finansoettoL För nsnwande har
Swedish %latch inga säkringar i utländsk valuta.

Kassal(ädessäkflngar
När derivat används Mr att konvertera räntebetalningar i utländsk valuta till
fasträntebetalningar i svenska kronor, tillämpas säkringsredovisning i enlighet
med tekniken förkassaflödessäkhng. Förändringaravvcrkligt värdefrän
oisivärdcriog av derivat som ingår i kassaflodessäkring och sunt anses vara
effektiva enligt definitionen i LAS 39 redovisas mot övrigt totalresultat och ack
umuleras i säkringsreserven, och eventuella ineffektiva delar redovisas direkt
mot resultatet. Omkiassifteering frän säkringsreservvia övrigt totalresukat
sisal resuhaträknitsgen görs antingen när den säkrade posten påverkar resultat
räkningen eller när den säkrade posten har upphört att existera, till exempel
vid fiirtidsinlösen av skuld.

Säkring av verkligt värde
När fasta räntor omvandlas till rörliga rätstor tillämpas säkringsredovisning i
enlighet med tekniken Mr säkriog avverkligt värde. Förändringen av verkligt
värde soos härrör från omvirderingen av derivat redovisas direkt mt,t resultatet
och på samma sätt redovisas även den relaterade vänleförändringen från den
säkrade posten i resultatet. Den effektiva delen av säkringen net,lraliseras där
med. Swedish Match hade inga säkningar av verkligt värde per det, 31 decem
ber 2016.

Derivat som inte används försäkringsredovisning
Derivat som inte används för säkringsredovisning är Uassifieerade som till
gångar som innehas för handel ons dess verkligt värde är positivt. och skulder
som innehas förhandel om dess verkligt värde är negativt. Förde derivat där
säkringsredovisniog inte kan tillämpas redovisas rörändringar av verkligt
värde direkt i resultaträkniogen.

Leasade tiltgngar
Förleasade tillgångartillirnpaslAS 17. Leasingavanläggningstillgångardär
koncernen i allt väsentligt står Mr samma risker och förmåner som vid direkt
ägande, klasaificeras som finansiell leasing. Koncernen har dock ingått vtssa
finansiella leasingavtal avseende tjänstebilar, kopieringsmaskiner mm. som av
väsentlighebskäl redovisas som operationell leasing. Leasing av tillgångar där
utliyraren i allt väsentligt kvarstår som ägare klassificeras snns operationell
leasing. t.easingavgifteroa kostnadsflirs linjärt över leasingperioden.

Immaterietta anläggningstittgångar
lii Goodwill
Goodwill värderas som skillnaden mellan den överflirda betalningen hår rörel
seförvän’et och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder
samt cventualfisrpliktelser. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresse
företag inkloderasi det redovisadevärdet förandelar intresserörelag. låelräf
fande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1januari2001 har koncernen
vidövergängen till IFRS inietillämpat [[‘IIS retroaktivt, utandet perdetinadag
redovisade värdet utgör fortsättningsvis koocernens anskatfningsvirde efter
nedskrivoi ngsprövning.

Goodwill värderas till anskaffoingsvärde minus eventuella ackomulerade
oedskrivningar. Goodwill rördelas till kassagenererande enheter uds prövas
årligen, eller vid indikation, hår eventttell nedskrivning, 1.0cr information om
koncernens goodwill och prövning av nedskrinaingshehov finns i Nol It
fmmmtterielta anläggmm ingstillgåogar.

(iii Varumärken och övn’ga immatenella tillgångar
Vantmärken och övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och ned-

te
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skaivningar. Utgifter snm kan tillskrivas Pm-än av en immateriell tillgång
redovisas som kostnad när den uppkommer. under romtsättning att den inte är
ende] av den immateriella tillgången vilket ökar den framtida ekonomiska för
månen av tillgången. Om det finns låneutgifter som är direkt hänförliga till
inköp, uppförande eller produktion av materiella tillgångar som tarbetytknde
tid au färd igställa in kiuderas dessa kosto ader ianskalfningvänle t.

Utgifter rör forskning som syftar till att erhålla ny tekrisk kunskap rrdovtsas
som kostnad då de uppkommer Utgifter för utveckling, där forskning eller
annan kunskap tillämpas rör att åstadkomma nya eller förbättrade produkter
etter processer, redovisas som övrig immateriell tillgång balansräkningen t,m
produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar. Övriga
utgifter redovisas i resultaträkoingeo när de uppkommer- Övriga imnsateriella
tillgångar innefattar även programvara, licenser es’;

(iölAvskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträltningen liolårt över de immateriella till
gångarnas beräknade ekonomiska nyttjandeperioder. såvida inte sådana nytt
jandeperioder är obestämhara. Goodwill har en obestänibar nyttjandeperiod
och prövas medavseende på nedskrivningar årligen eller så snart indikationer
uppstår på att tillgången ifråga minska, i värde. Avskrivningsbara immateriella
tillgångar skrivsav från det datum då deär tillgängliga för användning. Pe
bcräknade n>itjandeperiodemabedöms individuellt, men ärnormalt:
• varumärken 10-20 år
• övriga immaterielia tillgångar och balanserade utveckltngsutgifter Si år

Bedömning av en immateriell anläggningstillgångs rcstvärde och nyttiande
period görs årligen.

Materiella anLäggningstilLgngar
stateriella anläggningstillgängar redovisas i koncernen Lill anskatfningsvärde

efter avdrag för ackumulerade avskrivningaroch eventuella ncdskrivningar.
1 anskaltningsvärdctingårinköpsprisetsaml kostnaderdirekthänförhara III!
tillgången föratt bringa den på plats och i skick för atL utnyttjas i enlighet med
syftet med anskaffningen. Lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp,
uppfömnde eller produktion av en tillgång som tar betydande tid att färdig-
ställa inkluderas i anskatfningsvärdet.

Avskrivningar
Avskrivningskerliniirtöverlillgångensberäknadeekonomiska nvtttjode
period. Mark och pågående nyanläggningar skrivs inte av- De beräkmade nytt
andeperioderna är normalt:

• byggnader. rörelsefastigheter 12-10 år
• maskinerochannan teknisk utrustning 5-12 år
• inventarier, verktyg och installationer 5—lo år
• större komponenter 3—3 år

Bedömning av en materiell anläggningstillgångs restvärde och nvttjandeperiod
cOn årligen.

Skogsplanteringar
Koncernen har skogiplanteriogar för att tillgodo seen del av behovet av råvara
tåndstiekstillverkningen. Koncernen värderar växande träd till verkligt värde
efter avdrag för uppskattade försäliningskostnader. Förändringar av verkligt
värde inkluderas i koncernens resultat för den period under vilken de uppkom
‘ner. Verkligt värde för träden baseras på uppskattade marknadsvärden.

Varulager
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffoingsvärdet och nettoförsäljaings
värdet påhalansdagen Anskaffnisgsvärde: beräknas genom tillämpning av
fdrstin!först ut-me:nden (Fl?U) ellartillvägd genonisnitthgkastnad Anskaf
niogsvärdet rör fard:gvaruSger och pågående arbete innefattar rås-aror, direkt
arbetskostnad. övriga direkta kostnader och produktionsrelaterade gemen
samma kostnader, baserat på normal rrc,duktiL,r.nivk Utgifter som uppkom
mer vid transport av lagertillgångarna till deras nuvarande plats och skick
ingår i amkalEningsvärdet förs arulagret. Räntekostoader ingår inte i värde -

rineen av ins-entarier. NettoförsilJningsvärdetäidetberäknade försälnings
priset inom ramen för den normala verksamheten minus beräknad kostnad för
firdigställande och försäljning av varan.

Ar.skaffningsvärdet fiir -avverkat timnier uppeår rh verkligt värde mcd
avdrag för beräknade försäljningskostnader vid tidpunkten för avverkning,
bestämda i enlighet med redovisningsprincipen för skogsplanteringar.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, med undantag för finansiella
tillgångar, skogsplanteringar, tillgångar ror försäljning och atyttringsgrupper

redovisade enligt WRS 5, varulager, färvaltningstillgångar som används för
finansiering av ersättningar till anställda och uppsk-jutna skattefordringar, prö
vas 1 enlighet med lAS 36 vid varje balansdag för att bedöma om det finns mdi -

kation gå nedskrivningsbehov. Omen sådan indikation föreligger beräknas
tillgångens återvinni ngsvärde.

För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nytt ande-
period och immatertella tillgångar som ännu el är färdiga fcir användning
beräknas återvinningsvärdet ärligen, eller sid indikation på nedskrivningsbe
htn; Atenioningsvärdet definieras som det högsta av nyujandevärdet och
verkligt värde minus kostnader för atyttring, och fastställs normalt utifrån
nyltjandevärdet beräknat med en värderingsmetod son, baseras på diskonte
rade fön’äntade kassafloden. En nedskrivning som belastar resultaträkningen
görs när det redovisade värdet öserstiger återvinningsvärdet. 1 samband med
prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på den lägsta nivån av
gnipper av kassagenererande enheter, baserat på produktgrupper och geogra
fiska marknader, som följs Upp avkdningen. Mer information om koncernens
goodwill och prövning av nedskrivningshehov finns i Not Il lrnn,atcridlls,
a’iläggsiötgstillgtingtr.

Aterroring av en oedakrivning som redovisats under tidigare perioder för
andntillgångarängtxxlwill redovisas när dvi finns en indikation på att ned
skrivningen som redovisats under tidigare perioder inte längre finns eller kall
ha minskat. En nedskrivning som redovisats för goodwill äterförs inte under
kommande perioder.

Avsättningar
Fn avsättning redovisas i balansräkningea r.är koncernen hären befintlig legal
eller informeli forplikwlse som följd aven inträffad händelse, och det är troligt
att ett utflöde av ekt,nonsiska resurser kommer att krävas för alt reglera förplik
telsen samt att en tillförlitlig uppskattning avbeloppet kangöras.

Belopp stim redovisats som avsättning är den bästa uppskattningen av den
ersättning som krävs för att reglera den nuvarande förpliktelsen efter rapport
perindens slut, med beaktande av risker och osäkerheter kring förpliktelsen.
När en avsättning värderas genom attbedöma kassaflödet för att reglera den
nuvarande fcirpliktelsen ärdess redovisade värde novärdet av dessa kassailöden
(i de fall där p-åverkan från pengars tidsvärde är väsentligt).

Aktiekapital
Aterköp avegna aktieroch försäljningavegnaaktier näraktieoptionerlöses in
redovisas direkt mot eget kapital.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda
Kortfristiga förmåner till anställda, exempelvis lön, semester. vinstdelning,
bonus och ös-riga förmåner, vilka förväntas bli reglcradc intim tolv månader,
redovisas som kostnader resultaträkningen när tiånster,la erhålls.

f:ör_iqtad knätnad för vinstdelning nch bonuspianer redovisas närbobget
haren legal ellerinformell förpliktdseattgöraen sådanbetalningtillföljd a’ er.
tidigarehändelseoch nären tillförlitlig hedömningkan göras av förphktelsen.

Ersättningar vid uppsägning
Koncernen redovisar ersåttningar vid oppsägningar om en händelse ger upphov
till en förpliktelse gentemot en anställd när koncernen avslutar en anställning
före den norn,ala pensionsdagen eller när en anställd frivilligt accepterar avgång
i utbyte mot dessa ersättningar. Koncernen redovisar ersättningarvid uppsäg
ning vidden tidigaste av läliande dagar: (a) när koncernen inte längre kan dra
tillbaka erbjudandet om dessa ersättningar eller (b) när företaget redovisar knst
nader för en omstrukturering som faller inom ramen för (AS 3 och innefattar
betalning aversättningar vid uppsägning. Om företaget harlämnat etterbju
da9de för att uppmuntra frivillig avgång beräknas ersättningar vid uppsägning
baserat på hur många anställda som förväntas acceptera erbjudandet.

Ersättn9gartiUanstälida eftera,slutadanstään’ng
tntsm koncernen finns ett flertal såväl avgifuhestamda som Pirmånsbestämda
pensionsolaner, varav vissa med förvaltningstillgångar i särskilda stiftnlser eller
morsvarande Penstuniplanerna finansieras ger.om inbetalningar från wspek’
tive koucernföretag och dess anställdi Oberoende aktuarier beräknar storie
kan påde förpliktelser som respektive plan har och omvärderar pensionspla
nernas antaganden varje är.

Pensionsavgifter för avgiftshcstämda planer redovisas som kostnad i resut
taträkningen när de uppkommer.

Pensionskostnaden för förmånsbestämda planer beräknas enligt den så. bil--
lade Projeeted L’nit Credit’metoden på ett sätt som fördelar kostnaden under
den anställdas återstående yrkesverksamma bs; Dessa kostnader värderas till
nuvärdet av fön-äntade framtida utbetalningar med användning av en diskon

Swed:sh Match 2016 / 19



Fl lAF5l CL LA RAPPORTER

tor Fortsättning

teringsränta som motsvarar räntan Ø förstklassiga företagsobligationer eller
statsobligationer med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella
åtagandena. Kostnader avseende tjänstgöring, kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder och eventuella administrationskostnader som är hän-
rörliga till förmånsbestämda penslonsplaner ldassiftceras som rörelsekostna
der. En finansiell komponent som beräknas utifrån diskontedngsräntan på
nettoskulden eller nettotillgången redovisas i flnansnettot. Den finansiella
komponenten redovisas som räntekostnader eller ränteintäkter, netto per plan.

1 Swedish Match koncernbalansräkning redovisas pensionrätagandet rör
funderade planer netto efter avdrag för det verkliga värdet på planens förvalt
ningstillgångar. Fonderade planer med nettotillgångar, det villl säga med till
gångar överstigande åtagandena. redovisas som långfristiga fordringar. När
beräkningen leder flilen tillgång och det inte finns något lägsta fssnderingskrav
är det redovisade värdet För tillgången begränsat till det lägre av överskottet i
planen och nttvärdet av framtida kostnader avseende tjänstgöring som Företa
get ska stå lär. lleräkning av diskonterat värde på rurmånsbestänada fiirpliktd
ser och förvaltningstillgångarnas verkliga värde kan ge upphov till omvärde
ringsvinster och ‘Förluster. Dessa uppstår när det faktiska utfallet avviker från
det beräknade resultatet eller när tidigare gjorda antaganden förändras. Värde
ringsskillnader som uppstår vid nmvärderingen av förmånsbestämda planer
redovisas som aktuariella vinster/Förluster i övrigt totalresultat när de uppstår.

När del rortliggn-en skillnad mellan hur pensiunskostnaden fastställs för en
juridisk person och koncernen redovisas co avsättning eller fordran avseende
särskild läneskattbaserat på denna skillnad. Avsättningen eller fnrdran avse
ende särskild löneskatt är inkluderad i nuvärdet av nettoförpliktelsen eller net
tlltillgången. Särskild löneskatt avser pensiunsplaner i Sverige.

1 Sverige har koncernen förminsbestämda förpliktelser efter avslutad
snatällning för tjänstemän. vilka är försäkrade av Aleeta. Aleeta är Sveriges
sti,rsta livförsäkringsbulag och tryggar större delen av den privata sektorns för
ntätssbestämda pensionsplaner, l’li’-planen. Alecta kan inte lämna särskild
information för respektive konds förpliktelser och verkligt värde för tillhö
raisde tillgångarvilke t är nödvändig information för Swedisls Match för att
kunna redovisa förpliktelserna i enlighet med reglerna för förnsånsbestämda
pensionsplaner. Alla förpliktelser i anslutning till de svenska ITP--planerna
redovisas därför sona avgiftshestämda planer i enlighet med reglerna för pen
vionskassnr som omfattar lera arbetsgivare.

Från den rapportperiesd som börjar 1januari 2016 tar Swedish March ändrat
det, metod som används föralt uppskattaservice och räntebmponenter i
intäkter och kostnader relaterade till de Förmånabestänida pensiunsplanerna i
USA. Uennaförändhngjämförtnsedden tidigarensetoden resultemrien
minskning av service och räntektastnadskctmponenter från 2016. Historiskt
sett har dessa komponenter uppskattats nted hjälp av en enda vägd genomsnitt
hg diskonteringsränta som utgörs av avkastningskurva:s (yield curve) som
‘nya ts för attvärdera fiirpliktelsen vidbörjan av perioden. Vi har valt att
använda hela avkastningskmrvan son, metod för att uppskatta dessa kompo
ne:tter genant att tilliaDpa de specifika avistakurserna pä avkasusingskurvan att
användas vid fastställandet av pensinnsätagandet till relevanta prognostiserade
k.sssafliiden. Denna ändringgjordes föratt ge en merexakt mätning av service
och räntekosinadskomponentergenont att förbättra sambandet mellan förrän
tade kassaflöden till motsvarande avistakurs längs avkastningskurvan. Denna
förättdring kommer inte att påverka värderingen av de förmånsbestämda för
pliktelserna i USA eftersom förändringen i service- och räntekostnadskompo
nenterna kommer att kompenseras aven ökning av aktuariella vinster och för
luster som redovisas tom erfarenhetshaserade antaganden. Vi ser denna för
ändring som en förändring av redovisningsbedömningar och kommer att
redovisa den framåtblickande.

Åktierelaterade ersättningar

Frans till 2009 erbjöd företaget optioner för vissaledande befattningshavare
med möjligheten att förvärva aktier i företaget. Det verkliga värdet på tilldelade
nptitiner redovisades som personalkisst nad med motsvarande ökning av eget
kapital. Det verldiga värdet kostnadsfördes under intjinancleäret, eftersom
rätten alt erhålla optioner var oäterkallelig det året om den anställda kvarstod i
anställningen vid årsskiftet.

Sociala avgifterhänforliga till aktierelaterade instrument till anställda sous
ersättning förköpta tjänsterkostnadsfördes under det år då optionerna intjä
nades. rör utländska anstållda. som beskattas när optionerna löses in. korrige
ras beloppet för sociala kostnader fortlöpande med hänsyn till utvecklingen av
optinnertsas verkliga värde.

För 2010 inrättade styrelsen ett nytt lingsiktigt incitamentsprogram för
ledande befattningshavare som ersatte optionsprogmmnset. Enligt det nya pro
grammet kan behöriga ledande befattningshavare efter en prc.stadonsperiod på
tre 5r erhålla en kontant bonus baserad på fastställda resultatmål För presta
tionsperioden. Kostnaderna för incitamentsprognmmet kostnadsförs onder

tjänstgöringsåret som ärdet första året, Inbegöpet socialaavgiftersom är till-
lämpliga för det land där befattnlngshavarna arbetar. Kostnaderna För incita
mentsprogrammet redovisas som personalkostnader med motsvarande belopp
redovisat som en långfristig skuld i balansräkningen. Den förväntade tilldel
ningen kommer att ses över baserat på faktiskt resultat under prestationsperio
den med eventuella Förändringar på det förväntade utfallet redovisat i resultat-
räkningen.

Berättigade deltagare i programmet har accepterat att köpa aktier i Swedish
Match AB för hela tilldelningen, netto efter skatt, och ska behålla dessa aktier
under minst två år.

Skatter
lnkomstskaiter utgörs av aktuell skatt och uppskjutett skatt. Inkomsiskatter
redovisas i resultaträkningen tttom då underliggande transaktioner redovisas i
övrigt totalresuhat varvid tillhörande skatteelfekt också redovisas i övrigt total
resultat.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller återfäs avseende innevarande år,
med tillämpning av de skattesatser som år lagstadgade per balansdagen. Här
rapporteras även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgingar och sktslder. Följande temporära skillnader beaktas inte temporära
skillnader som uppknmnser vid första redovisningen avgoodwil. första redo
visningen av tillgingar och skulder som inte är rörelselärvärv och som vid tid
punkten för transaktionen inte påverkar varesig reduvisatellerskattepliktigt
resstltat, eller temporära skillnader Itänförliga till andelar i dntterföretag och
intresseföretag 5001 inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid, Vår
deringenav uppskjuten skatt baseras på hur redovisade värden på tillgångar
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräk
nas med tillämpning av de skattesatser eller skatteregler som är beslutade eller
beslutade i sak per balansdagen.

Uppskjutas skattefordringar avseetide avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag för skatt redovisas endast i den min det är sannolikt att
dessa konamer att kunna utnyttjas. Värdet på ttppskjotna skattefordringar
reduceras när det Inte längre bedöms som sannolikt att de kan utnyttjas.

Eventuallörpliktetser
En eventoalförpliktd -e redovisas när det finns ett möjligt åtagande sons härrör
från inträffade händelser och vars fctrekcsmst endast hekräftas av en eller flera
osäkra framtid.t händeh-ereller när det fintss ett åtagande st,m inte redovisas,
sort skuld eller avsättning, på grund av att det inte år troligt att ett utflöde av
resurser kmtsnter att krävas.

ResuLtat per aktie
Beräkning av resultat per aktie baseras på årets resultat hänfödigt till naoder
bolageLs aktieägare och det viktade antalet utestående aktier under året. När
resultatet per aktieefier otspädningheräknisjusterasantalet aktierfören
nsöjligutspädningavaktiernapågrund avoptiooersom tillddatsledningen
och vissa nyckelansmillda. L’tspädningen äger enbart mm om optionernas
löseopris är lägre än aktiens marknadskon. Utspädningen ökar i takt nted
skillnaden mellan löseopriset och aktiens markoadskurs.

ModerboLagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1551) och bestämmelserna i flER 2 Redovisning Förjuridiskperson som
utfärdats av Rådet för finansiell rapportering. Enligt MR 2 ska moderholaget,
i årsredovisningen förden juridiska personen, tillinapa alla IF-liS staadarder
och uttalanden sotn godkänts av EU så långt som möjligt intsm ranten för års
redovisningslagen och med hänsyn till sansbandet mellan rednvisning och
beskattning. Rekoostnendatissnen anger vilka undantagoch tillägg sona kan
göras från IFRS.

Skilln,sderna mellan moderbolagets och koncernens redovisniogsprinciper
fransgår nedan.

Dotterforc-tag, joint ventures och intresse företag
Andelar i dotter-företag. joint ventures och intresseföretag värderas till
anskattnir.gsvärde. Det innebär att transaktionskossnader vid län-än’ ingår i
anskaffaingsvärdeL t koncernens redovisning kostnadsförs fön-änsrelaterade
kostnader för dotterfliretag när de uppstår.

Ersittningar till anställda
1 moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda
planer ände som anges i lAS t9..’sloderbnlaget följer Tryggandelagens bestäm
melseroeh Finansksspektionens föreskrifter, eftersom detta åren förutsättning
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NOT 1 Fortsättning

för skattemässig avdragsrätt De väsentligaste skillnaderna jämfört med reg
lerna i lAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, au beräkning av den för
månsbestämda flårpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivä utan antagande
om framtida löneökningar, och att alla aktuariclla vinster och förluster redo
visas i resultaträkningen då de uppstår.

Skatter
1 moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatte
sk’uld. 1 koncernredovlsningen delas däremot obeskattade rescrver upp på
uppskjutenskatteslmld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartilLskott

Aktieägartillskott förs direkt moteget kapital hus mottagaren och aktiveras i
aktier och andelar hos givaren, i den mån nedakrinsing ej erfordras. ErMilna
och lämoade koncernbidrag redovisas över resultaträkningen som hoksiuts
dispositioner i enlighet med RFR 2.

fl Kritiska uppskattningar och bedömningar

För att upprätta finanstella rapporter ienlighct med International Financial
ReportingStandards(IFRS) krävsatt uppskattningar.bedömningarochanta
ganden görs vilka påverkar de redovisade beloppen och följaktligen kan det
faktiska utfallet komma att an ika frän gjorda uppskattningar.

Immaterietta tittgångar
Enligt IFRS ska itnmaterie:la tillgånpardefinieras somatt de antingen har
bestämd eller obestänid nyttjandcpcriod. Immatericlla tillgångar med obs,
stämd nyttjandeperiod skrivs inte a’; titan testas istä!Iet årligen för nedskriv
ningsbehssv Goodwill harenligt IFRS perdt’finition obestämd nytijandeperitid
och skrivs därför inte as-. Fönär’ade varumärken har ansetts ha bestämda nytt
jandepericNler och skrivsi allmänhetavöver en periodpå 10-20 år. Nedskriv
ningsbehovet flirvarumärken och immateriella tillgångarsom skrivs av prövas
närdet fnnsftirhällanden som tydcrpåau värdetpådeimnaterietla tillgång
arnaharminskaLNedskrivningsprövningarinoehäran ledningengörväsent
liga bedömningar, till exempel antagande om prognostiserade kaesafiuiden stsm
används vid värdering av tillgångama. Iliodetser i framtiden kan innebära att
ledningen drar slutsatsen att det finns tecken på ncdskrivningshehov och att en
immaterieli tillgång har minskat iärde. Fn oedskrivning till flilid av detta kan
ci enväsentlig effekt på verksamhetens ställning och resultat. Koncernens
imnsateriellatillgångarperden3l decentber2øt6uppgiektill 1 2SOMSEKoch
avskrivningar uppgick till 53 MSEK. Beloppet för goodwill, som ingår 1 inima
teriella tillgångar, uppgick till 710 ?. tSE K. Se Stil 1? bomttcriellt onLasgrziogs
tillgingtir Rirytterligare information Ism nedskrivnir.gsprövning av immate
riellaanläggningstillgår.gar.

AndeLar i intressefäretag och joint ventures
Nedskrivningsbehnvet för andelar i intresseföretag ochjtont ventures prövas
närdetfinns teckcnpåvärdeminskning l’erdcn 31 december2016 uppgick
koncernens andelar i intressefäretagoch joint ventures till tV %ISEK. För mer
inftsrmation om koncernens andelar i ir.tresseföretao och joint ventures, se Not
fl Andelar i intresse företag och fsi,t.’ soiftirei.

Rättstvister

fl Segmentsinformation

Swedish Match rörelsesegment bygger på den interna rapponeringsstrukturen.
Swedish Match högsta verkställande beslutsfattare är koncernens verkställande
direktör och koncernchef som följer upp och fattar beslut om verbamhetsfrå -

gor utifrån produktområden. Koncernens rapporteringssegment är Snus och
moistsnutf, Övriga tohakspnsdukter, Tändprodukter och Övrig verksamhet

Snus och nrnist sriuff är rökfria tobaksprodukler som tillverkas och säljs i
framför allt Sverige, Norge och USA. Sverige är världens största marknad för
svenskt snus mätt i konsumtion per capita. Dea norska marknaden, som är
mindre än den svenska, har under de senaste åren oppvisat en stark tillväxt.
IfSA ärvärldens största marknad förmoistsnuff mätt iantaldosoroch är
ungefär fyra gånger så stor som den skandinaviska snttsmarknaden. 1 Sverige
och Norge är Stvedish Match marknadsledande. [USA är Swedish Mateh den
tredje största aktören på marknaden Rår moist snuff och har en snahht växande
position inom svenskt snus. Några av de största varumärkena är General,
Göteborgs Rapd, Ettan. Grov, Catch, Kaliheroch Kronan i Sverige, och Gcnc
ra], General G.3, Nick & Johnny och ‘the l,ah i Norge saint 1 ongborn, ‘l’itnher
Wolf, General och ZYN i USA,

Övriga bön ksp rodukt er hestär avcigarrer och tuggtobak som säljs i USA,
Swedish Match är en avde största aktörerna på den amerikanska marknaden
för massmarknadscigarrer med välkända varumärken såsom Garcia y Vega,
Gamebybarciayvega. 1882, White OwI och Jackpot, vilka tillverkas i Donti
nikanska republiken och USA. Swedish Mateh är den ledande tillverkaren i
USA av tuggtobak och produkten säljs framför dit ide södra delstaterna. Vet
slörsla varumärkes är Red Man. Marknaden för tugglobak visa, på en nedåtgå
ende trend.

Tändprodukierinr.cfartartfllverkningoeh distrihittionav tändstickoroch
tändaresamt komplettemndeprodukter.Swedish Match ärmarknadsledande
på ett flertal tr.arknader för tändstickor. Varumärkena är mestadels lokala och
mycket starka på respektive henmsrrsarknad. Exempel på varumirken är
Snlstickan, Fiat 1.ux, Swan Vestas,Tres Fstrellas och Redheads. Swedish Match
största varnmärke Rår eng’ncständare är Cricket. Koncernens största marknad
för tändare är Ryssland. Kompletterande produkter inkluderar externl produ
cerade rakhyvlar, batterier, &odlampor och tandpetare som säljs under varu
nsårket Fiat tia främst på den brasilianska nsarknaden.

Övrig verksamhet inkluderar huvudsakligen distribution av tobaksprodttk
ter på den svenska marknaden och ktsncerngemensamma kostnader.

Det finns ingen internflårsälinir.g mellan rörelsesegmenten, ochkoncernens
linansie2a kostnader och skatter aUokeras inte till segtnenten. Rörelaetillgäng
arna mäts inte på segntencshasis. för intern rapptsrtering upprättas segments
rappurceringen i enlighet med [FRS.

Bolaget är irsolserat i ett antal rättsliga processer. Åsen tim det är företataets
övertygeiseatt man harengod position i dessa tvisterkan ettoförmånligtutfall
inte uteslutas, vilket kan fa er negativ påverkan på företagets resultat. Koncer
nens rätssivister fsirklaras mer ingående i Not 29 Åttgtr:doi sa”rt evt,:tistt!flir
plikte!ser och et’esttzialtillgo’tgar.

Ersättnirsgar tiLl anstäLlda efter avslutad anställning
Knstnader och förpliktelser hänflårliga till förmånsbeståmda pcnsionsplaner
redovisas i koncernens finansiella rapptsrler baserade på aktuariella heräk
ningar. Aktuariella beräkningar är baserade på antaganden om diskonterings
ränta, framtida dödlighet, kompensationsökning tn.m.,ofta fören lång tidspe
riod. Det verkliga utfallet kan komma att avvika från &iorda antaganden, vilket
kan leda bli att det belopp som redovisats i bdansräkningenjosteras. Förplik
telserna i koncernens förmånsbestämda pensionspianer och sjukvärdsplaner
efter avslutad anställning per den 31 december2016 bedömdes överstiga för
valtningstillgångarnas verkliga värde mcdl 452 .\ISEK. Koncernens förmåns
bestämda planer beskrivs närmare i Not 22 Ersä:t itingar till anställda.
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Snus och Ovriga 5umma Resullatandel Swedish Maich
moisi snufi tobaksprodukter Tändprodukter Ovrig verksamhet rörelsesegment i STS koncernen

Rörelsesegment 2016 2035 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Koncernexternfärsätjning 5277 5090 6283 3829 1 316; 1295 6 676 6272 15 551 14686 — — 15551 16686

Av- och nedskrivningar’1 —186 —176 —63 —59 —60 —38 —50 —63 -339 —317 — — —339 —317

Resultatandetar i intresseföretag
o:hjointventures21 - - —_ —36 ,2 3 1 0 1 — 4 —33 176 360 180 327

Rörel5eresuttat 2197 2071 1705 1556 219 190 —132 —126 3990 3690 176 360 4166 6050

Större engångspos ter
AvyttringavaktieriSTO — — — — — — 1208 — 1708

Omvärdering till verkligt värde
förSTOaktier — — - — — 902 — 902 —

Avyttring av -

disiribulionsanläggning — — — — — 145 — 145 — — — 165 —

Kostnader rör flytt av
distributionsanläggningar — — — —

-

—62 —

— —
-

62

Rörelseresuttat. mIst, större
cngngspoSter 2197 2071 1705 1556 219 190 13 —366 4136 3668 2255 360 6620 4008

Finansiella intäkter 53 22

Finansiella kostnader —

____________

— - — — - —484 —684

Resultatfdreskatt - -

_______________________ _______

5988 3565
II NuIlskriw,i,garav n-3tsristIa ar5grqsttlgarom 1 MSEK (II terSoia :di nolsi szvlf xi, 0 MSEKIOI f&&aHga tobaSsprcduk!er laga ,wdekriv&ngr har&ta sv mmoIerisJ aiiagnigstIIginaar
° Het3rt 2016 irAIu&nr.ntast S*.si, Maichandetav S1’Ss reti-novaltat ram Iatdatun8t l&d.bstrngen 1 septemter Dareherharrrsvslt,tande(r i STS :mklansitcsnta tro en fln annieL tiLgä’ig

Hvllrot 2015 ia*tudersrrodast de ftrsa rio ntnaderna tdrswed’sh Maith resattaiardeki STS ‘1 Iflia av elvergäoogon it sIt kvanats tö ronrrg, rapponrdnen Sorredith MaIch rvs,,itatsnoel STS tor

2015 inkluderar ert isoterirg om SA MSEK retatend tS 2014515 Id.j davenc mvidern3 sv n5ltjar1epeäcder’drvissa inomatereI Saco’ rnatcrieta r;:I3v5ar.

Snus och Origa Summa Rosaltatandal Swedish Match
moist snutt labakspradakter Tandprsdakter Ovrig verksamhet rdrebesegment i STS koncernen

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 za’s 2016 2015 2016 2015

ResuLtat från försäljning av
a ntäggningstitlgångar

Realssationsresultat vid
lörsäljning av materiella
antöggningstitigångar —o —2 0 0 0 0 -6 —1 —å —2 — — —6 —2

Investeringar

Materselta
anbggningstittgångar’1 267 166 191 95 76 54 23 178 537 691 — — 537 491

mm ole rio tia
anlsggningstittgångar 121 5 — — 6 — 4 9 129 14 — — 129 14

1 1 nvesmn orgo r i ,oalrde5a a aggin 1g5rgar to_ 0rcd.ktrvv ‘ksanMeten - rk:tadera— SIcrrlanIeri 9 55 skog

Geografisk information

1 lalsellen nedan hänförsig fisrsöhningtitl exlernakundertili da landdärkunden har sist siiteochanlåggningstillgångarbasemspådet Ianddarföretagctharsitt
säte.

Externa inläkier och anlåggningstillgängar fördelas på de största länderna enligt följande:

Farsaljning liii extorna kunder Anlaggninqstillgängar’5

2016 2015 2016 2015

Land MSLK Procnnt MSEK Procent MSL.K Procent MSEK Procent

Sverige 7763 50 7283 50 6811 69 6669 79

USA 5679 37 5163 36 1324 19 1195 14

Övrigavärtden —___________________________________ 2109 - 14 2040 14 -- 856 12 601 7

TotaLt

_________________

15551 100 14456 100 6991 100 8465 100
fl Andra or hyqr,nq sI, [tos.ir girsn tns:sIis rulrument. uppskiutos skattefsrdr’n qur och pesten sr, Ugingu

Information om större kunder
Swedish Match försäljning gencreras från en diversifierad kundportfölj och koncernen är därför inse lierocisde av en enskild kund i någon nämnvärd utsträckning.
Ko mocerssen s enskilt största kund stod tsi r 8 procent av koncernens totala nettlsomnsätt ni og. vara” 1 prirce (It mcl m Snus sk h mssist snufFoch 1 p rotetil inom Övrig

verksamhet.

fl Övriga rörelseintäkter och övriga röretsekostnader

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader anges nedan:

2016 2015

Valutakursvinstor 29 52

Vatutakursförtuster —35 —68

Resultat från försäljning av antäggningstillgångar —6 —2

TotaLt —12 2
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fl Personal

Medelantalet anställdaundcr2ol6, lnklusivetillfälllgtanstäflda, uppgicki moderbolagettil43 och Ikoncernentills 070. Fär2OtS varmotsnrandesitfra 40
respeklive4 488. Ökningen av det genomsnittliga antalet anställda hänför sig främst till expansionen avclgarrproduktioneni Dominikanska republiken.

Koncernens anställda fördelade per land sammanfattas i tahellen nedan:

2016

Medelantal Idärav
anställda män. %l

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader sammanfattas nedan:

Modarbolaget

2016

Löner och andra varna pensions’

ersättningar Sociala kostnader kostnadar’J

89 62 13 76
Dotterfäretag 1661 640 198 1 357
TotaLt 1550 682 211 1633
II Oetir.e ra: am k:ad Ir Lrn5n:testarnda p s)cnap)amer coh rösta rIngar ‘.1. ,jg Itsteatamda pri :rcF a n’ 1 aa) sas :a’sk1d lcna’sk at:]

1 moderbolagetspensinnskostnaderingär7MSl:K (6) somärhänförligatillverkställandedirektöroch övrigkoncernledningsnm igenomsnltt hestodavsjuperso
ner under 2016 och sex personerunder 2015.

0 dotterföretagenspensionskostnaderingår9MSEK (9) hänflinligatill verkstäflandedirektöreroch övrigledninghestäendcavigenomsnitt IS personerunder
2016(21 personer 2015). De ilirmånsbestämda förpliktelserna hänförliga till verkställande direktörer och övrig ledning perden 31 december 2016 uppgick till 96
MS[EK (79).

Löner (Ich andra ersiltningar till styrelselcdamöier, verkställande direktören samt iis rig ledning och anställda sammanfattas nedan:

14 ad e rb o ta get

2016

______

2015

Styrelse, VD och Styrelse, VD o:h
Ivrig LedningIl varav rörlig ön övriga anställda övrig ledning’1 varae rart9 lön Ovriga anatsda

Sverige

Dottentäretag

69 21 41 42

Totalt, dotterföreta: . ., 64 29 1 396 7: 31 1 297
Totalt 113 49 1431 111 47 1321

S-,’e.se” ‘,: ;::.r;:e:: :e:::o ;ar:Trr ta. aa’acnl ‘::€:r:3ae: ‘Ie’aaa..a’:e: nsat amr.:s’J.e:r mg :;tafrsager:as:z:. :ra’:a-, Cr s:nerIOn’aa’aser :a’at
v—s:’—m e:e cn,s:r .—F:,g:—e”’:——a’. ::ea:t’—gt..:—::’’e:’—g•—setatr.aE:a’t ::“:rga’er2’e’t,,.r:e sr—ger

Undcr2Ot6har5QMSEK(13)kostnadsfärts tillenvlnstandclsstihelscavscendc knncerncna persnnal iSverige.

Ersättning tiLL Swedish Match AB:s styreLse
Åssstämman den 28april2016 beslutade att ror tiden fram till nästa årsstämma
den4 maj 2Otsb arvode 611 styrelsens ord!ärande utghted 1750000 SEN,
till vice ordförande ska arvode utgå med 830 000SEK, 611 övrga stämmovalda
styrelseledamöcer ska arvode utgå med 700000SEK vardera samt att ersätt -

fin0 för kommictéarbae ska utg3 med 250000 SEKsardera till ordförandena i
kumper.sationskommktn cdi revisionskomininén samt att övriga ledamöter i
dessa kommittéer ska erhålla 125 000 SEN vardera, Inget styrelsean-ode ska
utgå till styrelseldamöter anställda i koncernen.

lngarörligalönerellerandra förmherbeta!adtillstTelseledamöterna fl”r
stvrelserbete under2ol6. L’nder2ol6utgicken inläsningsersättning 611 detre
arbetstagarrepresentanterna i styrelsen med 57(48 SER vardera, och förde tre
suppleanterna med 42 699 SEKvanlen. lnläsnlligsersättningen betalades av
det bolag i vilket arbetstagarrepresentanten var anställd. Arvoden utbetnlda för
2016 och 20t5 ti11årsstärmnovatdastvrese1edamöter framgårav följande
tabeller:
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Moderbolaget
Sverige 43 46 60 68

Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppdelade på kön’):

Ootterlöretag

Sclgien

Srasilte.,
Doninkrtska repubiken

Nedarlärderna

2015 2016 2015

Medetantal Idirav Vid perio- (därav Vid peria’ därav
anställda man, %l dans slut män, %l dans stat män, %J

652

1 873

99

3 33 3 —

67 603 71
55 1392 68

95 102 95

Moderbotaget

Styretseledamöter 10 50 10 60
VO och övrig ledning 8 75 7 71

Koncernen

Styretseledamöter 97 56 102 58
VD och övrig ledning 46 86 1.5 83

No”ge 45 67 47 68
Fttippnerna 270 57 258 58
Sverige 1073 61 1 0’J 63

Schwaiz 2 50 — —

Turkiet 15 73 15 73

USA 995 70 1 009 70
övrigalätider — — — 1 —

TotaLt 5070 62 6488 61

Smjra.ajpc]ear:arra irgä’ inta ‘ate:en ‘erksIa arma -ek: ‘n’ orm s:r,b:,sgssm1’e’sa
bl de ka:eg:rr Sm7retcetndamIe’ s:hi vo o:h d-.T : et””;

2015

Löner n:h andra
ersattningar

varav pansions
Sociala kaatnader kostnader

33 10

626 216

659 226

16 34
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hOf 5 Fortsättning

Conny Karlsson
Slyrelseordfärande 1 750

Andrew Cripps
Styrelseledamot

Charles Blixt
Styrelseledamot

Jaequetine
Ho og e rbru g go
Styrelseledamot 700

Wenehe Rottsen
Styrotselodamat 700

Meg flvéus
Styrelseledamot 700

Jaakim Westh

Conny Karlsson
Styre!eordtörande

Andrew Cripps
Styrelseledamot
Charles Blixt
Slyreloelodamo:
Jacquotine
Iloogorbrugge
Styrelseledamot 700
Weneho Rottson
Styrelseledamot 700

Nog Tivéus
Styrelseledamot 700

Joakim Wosth
Styrelseledamot 700 — 125 — -— 625

TotaLt 6080 500 625 7205

Ersättning och övriga förmånertitt koncernledningen

Ärsstämmanden2s april2016 fastslälldeföljande riktlinjer flirbestämmaisde

av ersättning 1111 och andra anställstingsvillkor för verkställande direktören och
övriga medlemmar i koncerniedningett. Medlemmarna i koncernledningen
oi,snämns “Koncernledningen

Riktlinjernas syfte är all säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla
medarbetare med, öst respektive arhetsuppgift. adekvat kompetens och kvalifi
kationer. Ersättningsformerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta

tår att säkerställa aktieägarnas intressen. Swedish Maleh tarhänsyn till såväl
internationell ersältningspr.axis som den praxis somgiiller idel land därden
enskilda koncernledningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas med
avseendepå medlem i Koncerniedningen som utses efter riktlinjernas anta

gande och får övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna
avtal så medger.

Den totata ersättningen till Koncernledniogen utgörs av fast lön, rörlig lön i
form av ett ettårigt incitamentsprogram och ettlångsihigt incitantentspro

gram. pension.övriga förmåner samt villkor vid uppsägning.
- Fast lön; Den fasta tonen för Koncernledningen ska vara marknadsanpassad

nils baserad på varje individs kcsmpe:e ns, hemvist, ansvar esch prestation.
2. Rörlilö,t; Koncernledoingen kan, utöver den fasta lönen. ha rätt till rörlig

lön. Den rörliga lånen kan omfatta både ett ettårigt incitameotsprogram
medutbetalningpåfö!jandeårberoeodepåprogrammetsulfallochett lång
siktigt program med en prestationsperitsd som inte ska understiga tre år.
Den rörliga lönen ska i huvudsakhaseras pä specifika, tydliga. flirothe
stimda och mätbara finansiella eller operationella kriterier fastställda avsty
relsen i förhållande till verkställande direktören samt av kompensations
kommittén avseende övriga medlemmar i Konceruledningen. Den rörliga
lönen ska vara maximerad i föHäl1mde dli den fasta lånen och ska reflektera
den praxis som gäller i det land där den enskilda koncernledningsmedlem

men är bosatt. Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön toni utbeta
Iata pägrundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga

3. Vinstandelssystem: Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Mateh vinst
andelssystem.

-
-• 4. Pensionerodrförsäkringar: Mderspenslon,tnvaliditets.ochsjukersättning.

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 1 Koncernledningen ska företrädesvis

2 000 utgöras av premiebaserade pensionspianer.
5. Avgdngsvederlag 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

B25 fasta lönen för två år. Koncernledningsmediem bosatt utanför Sverige kan
emellertid erhålla uppsägningstid och avgångsvederlag som är konkurrens

825
kraftiga i det land koncernledningsmedlemmen har sin hemvist.

6. Övrigafånrnlner: Övriga förmåner till medlemmar i Knneernledningen ska

825
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

950 motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
7. Styrelsens rätt attfrdr.gd riktlinjerna: Styrelsen äger rätt att frångå de av års

stämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda
skäl (ör delta.

mil har uppnåtts.

825
T,Uämpningavrikttinjernaavseende rörlig lön 2016

825 [syfte att säkerställa attKoncernledningens intressen överensstämmer med
aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka möjligheten att behålla medarbe
taresamt i syfte att främja Koneernledningens aktieägande i bolaget omfattar
den rörliga lönen dels ett etlårigt kontant prtsgranl, dels ett långsiktigt program
där det ettåriga programmet innefattar ett incitament får Koncernledningen
att förvärva tseh behålla aktier i bolaget, medan det låttgsiktiga programmet
innefattar en uttryektigslq’ldighet att köpa och behålla aktier i bolaget. Presta
tiesnstiden för detkortsiktiga programmet ska varaett år och fördet långsiktiga
tre år.

Ettarigtpmgrarofiirrörliglön; För den verkställande direktören och övriga
ntedlensmar av Kcsncernledningett bosatta i Sverige var den rörliga tönen enligt
det ettåriga programmet maximalt 70 respektive 60 procent av den fasta lönen
för 2016.1 syfte att följa lokal marknadspraxisvar motsvarande lön fören kon
cerniedningsmedlent som är bosatt utanför Sverige maximalt 70 procent av
den fasta lönen för 2016. Med förbehåll för berättigade undantag ska den rör
liga lönen reduceras för sådan koneernledningsmedlem som inte åtar sig att
förvärva aktier i bolaget för åtminstone 50 procent av den erhållna nettootbe
talningen efter skatt och att äga dessa aktier i minst tre år. Reduktionen avden
maxin,ala ersättningen ska motsvara 20 procentenheter av den fasta lönen.
Denlägsia nivåsomska uppnåsföratt erhållanågonutdelning samtden nivå
vidvilken nrnximalersättningkan erlsållasska beslutas ibörjan av varjeår.
Dessa beslut fattas av stvrehen i förhållande till den verkställande direktören
samt av kompensationskommittén i förhållande till Ktincernledningen i övrigt.

Ldngsiktigtprogramfdr rörlig id’s: Den långsiktiga rörliga lönen för verbräl
ande direktören och övriga nsedlemmar av Koncernledningen ska, med
undantag för vad som anges nedan, mnimalt kunna uppgå till antingen 45
procent av den fasta lönen 2016 eller 7Stl tiOt) SEK beroende på knncernled
ningsnsedlemmens ansvarsområde. Med förbehåll för berättigade undantag
ska samtliga knncernledningsmedlensmar förvärva aktier i bolaget för hela den
erhållna neuoutbetälningen efterskatt oels lwhiiladessa aktier i minst två &r.
En koncernledningsmedlem bosatt utanför Sverige kan därutöver delta i ytter
ligare ett långsiktigt incitamentsprogram vars maximala utfall är begränsat till
tOO procent av den fasta lönen vartannat är.

Styretsearvoden

1SEK

2016

Styrelse Kompensations
arvode kommitté

Revislons Totatt arvode för
kommitté styretsearbeto

830

700

250

125

125

125

125

250

125Styrelseledamot 700
Tatatt 6080 500 625 7205

8. Beretbsingoch beslut: Det ska inom Swedish Match styrelse ftnna.sen kom-

2015 ——

-— pensationskomnsitté. KommIttén år behörig att godkänna lön och annan

_______

—— —

-- ersättningochövrigaanställningsvillkorror Koncernledningeo otomsåvitt
Styrelse- Kempensatiana- nevsions- Totatt arvode tar avserden verkställande direktören. Kommittén ska ävenbereda och fram-

1SEK arvode kommitté konmitté styrelsearbete
läggabeslutsförslagförstyrelseni frågorrörandelön ochunnanenättning

och övriga anställningsvillkor förden verkställande direktören. Därutöver är
1 750 250 — 2000 konsnsittén behörig att besluta (och i förhållande till den verkställande direk

tören behörig att föreslå beslut till styrelsen) om kriterier och mål avseende
830 — 125 den rörliga tonen till Koneernledr.ingen. Komnsiltén är även behörig att, i

förhållande till såväl verkställande direktören som till övriga medlemmar av
700 125 — 825 Koncernledningen.besluta nns ivilken utsträckningsådanakritericrosh

125

125

250
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NO 95 Fortsärtning

Ersättning och övriga förmåner tiLL koncerntedningen

TSER Fast (on
Ovoga Persions- ‘j Förmlnsbastämda Kostnader lär

RdrlFg län Formåner kostnader Summa tbrpliktetser avgångsvedertag

VerkstälLande direktören 2016 6 638 7703 146 2 462 16 9? — —

2015 6639 6763 136 2370 -— 1570 — —

övrigamedtemmaravkoncerntedningen 2016 17667 19809 1 625 5895. «796 23407 —

— 2315 15692 16503 1237 5266 38696 20098 —

TotaLt 2016 26305 27513 1571 8358 23607 —

2015 22131 23266 1371 7634,$43’ 20096 —

Kommentarertill tabeften frän prndoktnmrådena. Beträlfande det finansiella prestattonskritedet var
. l slutctav2t)l6bestodknncernledninger. aväitapersonerinklusiveverkstäl tröskelvärdet rorutbetalningoch målet föraIL maximalutbetainir.gska utgå 10

landedirektören. Vidårssktftetva:verkställandedircktörenochsexövriga 057 MSEK respektive tO807MSEKflSrden totalaprestationsperioden. Kom
medlemmar i koncernledningen anställda i moderholaget och en medlem pensattttnsknmmittén fasbtäfldedet totala prestationsresultatet mrdet läng
var anställd i dotterföretag. siktiga programmet till 90,0 procent.

. lslutctav2Ol5bestodkoncernlednir.gen avsjupersoner inklusiveverkatäl 1 det långsiktiga incitamentsprogrammetsominleddcs2ol6.ärprestations
lande direktören. Vid årsskiftet var verkställande direktören och fem övriga kriteriet för VD och övriga medlemmar i koncernledningen koncernens acku
medlemmar i koncernledningen anställda i moderbo!aget och en medlem mulerade rörelseresultat för pmdoktområden för åren 2016 till 2018. Ingen
vas-anställd i dotterföretag. utbetalningkommerattskeavseendedettakriteriumom ingen förbättringhar

. Rörliglönhänftir sigtill opplupnakostnadersom belastarkoncernens gjortsjämfört med knncemer.siämförbara resultat thr2Otä, Då detlängsiktiga
resultaträkning under året för det kortsiktiga och långsiktiga inciiaments programmet sträcker sig över tre år kommer det slutliga resultatet att fastställas
programmet. först i slutet av den treåriga prestationsperioden.

. Övriga förmåner avser bilförmåner, sjukförsäkring. tandvård, livfiirsäkring, Utöver de ovannämnda programmen deltog divisionschefen får US Division
kluhhmedlemskap och andra förmåner, även i eli Lreårigt lokalt program. Detta lokala program löperöver tre år och

. Den redovisade pensionskostnaden avser ktssinaden för förmånsbestämda vartannat år startas ett nyttprogram. Programmet kan således komma att ge
pensionspianer och avgifter till avgiftshestämda pcnsionsplaner (exklusive utfall vartannat är. Maxlmalt möjligt utfall i denna plan motsvarar den fasta
löneskatt). årslönen vartannat år.

Rörlig lön Optioner
Konceroledningenomfattades år2øl6avett kort ochettlångsiktigt incita- Koncerneti hadefram till 2009 ettoptionsprogramsom kundege tilldelningav
mentsprogram (rörlig lön), som beskrivs närmare underpresentationen av köpoptioner avseende aktieri Swedish Match All tindcr2olo. Oplionerna tillS
riktlinjerna för lön och andra ersättningar ovan, delades deltagarna om två ömsesidigt oberoeTide kriterier uppfylldes: förbätt

Det främsta prestationskriteriet för VD och stabsehefer i det kortsiktiga mci ring av rullande ireirigt genomsnitt för koncernens resultat per aktie och resul
tamentsprogrammet får 2016 var koncernens rörelseresultat från produktom talet av avkastningen efter skatt pt opcrativt jttterat kapital, jämfört med
råden, [le medlemmar i koneernledningen som var chefer föroperativa enhe genomsnittet får de tre firegåencle åren. För att tilldelas optioner skulle delta
ter hade iss andel baserat på samma prestationskriterions som VI) och reste- garr.a dcssu:nm vara anställda i s:flet av 2009. Uptionerna i 2009 års program
randeandel baserat papretationskriterieranpassadelill respektiveoperativ tilldeladcs början av2fltonchvaroåterkalleligavidtilldelningen. 1 länder
enhet, som exempelvis Sverigedärköpoptionerinknmstbeskattas vid tillddnine

Prestationskriteriet förVflochövriga medlemmarikoncernlednir.gen Rår erhöllddtagaren optionermotsvarandevärdetpä nettotilldelningenoeh
prestationsperitsden somslutade2olö fördetlångsiktiga incitamentsprogram behsppetmotsvamnde inkomstskatten utbetalades kontanttilldeltagaren.
som inleddes 21)14, var baserat pä koncernens aLkumulerade rörelseresultat Övriga deltagare erhöll optioner till värdet av bruttotilldelningen.

Antal och vägt genomsnittligt Lösenpri5 för optioner
r ‘

tS
2516 2055

k-i, snittligt Antalundertiggande Sagt r.omarttlligt Antal underliggande
SEK “senprls aktier tasenpris aktier

Utestående vid åretsbörjan — — 197.65 711 770
Tilldelade undorårot . — .• — . — —

Inlösta underåret — — 1 9745 711 770
Författna underiret

. — — — —

Uteståendevidåretsstul . — — — —

Intösninysbara vtd årets slut -‘ — — —

1 cakto:r on täst, in 2015 vor dsn gv—sn-enat.ga roet SEK l:at 24

Under 20t5 löstes alla återståetide optinner in vilka utstalits av Swedish Nlatch inom ramen (Ordet tidigare optionsprogrammet, och det finns inga ytterligare
utestående optioner.
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NOt 5 Fortsättning

Pensioner

Verkställande direktören
Verkställande direktören har en pensionsålder på62 år och omfattas av ITP
planen för lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. Pensionen enligt fl’P-pla••
nen ska vara slutbetald vid 62 års ålder. Därutöver erlägger företaget en pen
sionspremie på4O procent av den del av den fasta lönen som överstiger 30
inkomsthashelopp till en avgiftshestämd pensionaplan.

Övriga medlemmaravkoncerntedningen
De medlemmar av koncerniedningen som är bosatta i Sverige har en pensions
ålder på antingen 62 år eller 65 år och omfattas av ITP planen för lönedelar upp
till 30 inkomstbasbelopp. Därutöver erlägger företaget för några av koncern
ledisingsmedlemmarna en penaionsprenhie motsvarande högst 35 procent av
den fasta lönen över 30 gInger inknmstbasbcloppct. En medlem av koncern-
ledningen, som är bosatt utomlands, omfattas av en förmånsbestämd pen
sionsplan med pensiunsålder 65 är. För denna medlem uppgår den ärliga rör
liga lönen till högst 50 procent av den fasta lönen vid beräkning av pensions
förmåner.

Övriga anstättningsvittkor
Avgängsvederlag mm.
rör koncemledningcn och verkställande direktören gäller sex månaders ömse
sidig uppsägningstid. Avgångsvederlag utgår med ett belopp motsvarande
ma.imalt ts månaders fast lön om bolaget säger upp anställningsavtalet.

Den verkställande direktören och två övriga medlemmar i knncernled

ssingen kan själv säga upp sina anställningar nsed rätt till avgängsvederlag
enligt ovan om en större urganisationsl7irändrlng östrälfarsom väsentligt
laegriinsar deras befattningar.

fl Arvode och kostnadsersättning titt revisorer

Rcvisis,nskostnaderna ingår’ administratinnskoatnader enligt följande:

Arvode oh kostnadsersättning titt revisorer 2016 2015

1< PM 5

Rovisionstippörag 7 7

Rcviacnsvcrksomho: utöver mvisionsuppdrogo 0 0

Skattcrådgivnng 0 1

And-a upodrag 1 1

?!!t

Andra uppdrag innefattar testoung av IT-kontroller.

U Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsstag

Ro,etsck:stnader 2016 2015

Kostnader för forskning och utveckling redovisas i resultaträkningen som
övriga rörelsekostnader. Under 2016 uppgick kostnader för forskningocis
sitvecUing till 126 MSEK (118).

fl
Finansietta intäkter 2016 2015

Ränteintäkterhänförtiga titt pensionsfordringar 2 2

Ränteintäkter hänförtiga titt kassa och bank 17 10

Ränteintäkter hänförtiga titt finansietta instrument som
innehas för handet 33 7

Netto vatutakursförändringar — 3

Totatt — 53 22

Finansietta kostnader 2016 2015

Räntekostnaderhänförtiga titt pensicnsskulder —66 —82

Räntekostnaderhänidrtiga titt finansietta skutder
värderade titt upptupet anskaffningsvärde —31.3 —367

Reatiserat verktigt värde från återköp av obtigationer
inktuderat titlhdrande derivat1t —62 —30

Räntekostnaderhänförtiga titt linansietla instrument
avseende verkligt värde 0 0

Netto vatutakursförändringar —2 —

Övriga finansiella kostnader —12 —6

Totatt —484 —486

Finansnetto —— —631 —463
ii Inkluderar 15 MSEX tt dvvrtärda trän eget kapitat

fl Skatter

Väsentliga delbelopp av inkomstskalten för de räkenskapsår som slutade den
31december2016 respektive 2015 lördclasenligt följande:

Skattekostnad redovisad i resuttaträkningen 2016 2015

Aktuell skatt

Skutt på årets resultat —574 —827

Justertng för tidigare år 7

Totat skatt —SBl —834

Uppak/utcn skatt:

Uppkomst oth ålerfdring av temporära skittnader -277 92

Effekt ad ändrad skatsesats -7 0

Totatt uppskjuten skatt —286 92

Summa skatter —865 —762

Inkornatskatt redov-sad ulantor resultatrakn,ngcn 2016 2015

_________

56

Persanatkostnader

Av- och nedskrivningar

Direkt materiat

Fardiga varor från externa tillverkare

Ovriga räretsekostnader

Totalt

2232 2092

339 317
2061 1884

6516 6118

2417 2352

11565 10763

yppskjuten_skatt

_________________

—175

Totalt 54 —175

Detta innefattar:

Skatt redovisad i övrigt totatresuttat

Aktuarielta nettovinster och förluster häntörliga titt
pensioner 39 —155

Omvärdering av vinst/förlust på kassattddessäkringar 16 —21

Totat skatt redovisad i övrigt totatresuttat — 54 —175

Totatskatt redovisad utanför resuttaträkningen 54 —175
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NOT 9 ParIs ä 9101 og

Avdragsgilla och skaftepliktiga temporäraskillnader i baiansräkningen rör kenskapsåren som slutadeden 31 december2016 respektive 2015 sammanfattas nedan:

2015

Uppskjutna Uppskjutna
skattetordringar skatteskutderUppskjutna skatteskutder och uppskjutna skattetordrirgar

Fdrtustavdrag 107 — 107 108 — 108
Kundtordringar 2 — 2 2 — 2
Pensioner och övriga förmåner efter avslutad anställning 583 20 563 661 20 621
Anstätlningstdrmåner 161 — 161 123 — 123
Immateriella anläggningstiligångar 39 321 —281 76 273 —197
Materiella antäggningstitlgångar 19 215 —196 17 204 —187
Period serinasfanö — 281 —281 — 210 —210
V.arula;er 1 66 —65 3 67 —64
Källskat: i uttäniska dottertöretag — 68 —68 — 29 —29
FInansiella httgån;ar 33 — 33 19 — 19
Övrigt 66 1 — 65 78 — 78

TotaLt fl 21 1 067 804 263
—54 —54 — —49 —69 —

Kvittning mot upnskjtten skattefcrdran/skutd

Netto uppskjutna skatteskutder och uppskjutna
skattefordringar

Netto

Nettot av uppsk)utna skatteskulder och uppsk)ttina skatterordringar rör räken
skapsåren som slutade den 31 december2016 respektive 2015 sammanfattas
nedan:

Förändring av jppskjutna skatteskuldoroch skattetard
ringar. nelta

Ingående balans. netto

Uppskjuten skatt redovisad j resuttaträkningen

Uppskjuten skatt redovisad i övrigt totaresuttat

Vatutak ursdif te re nse r

Utgående balans, netto

_________

Inga uppskiutna skatteskulder redovisas flir potentiella temporära skillnader
som a’ ser andelar dotterröretagoch ntresseirctatz. Bolaget kan normalt kon
Irnllera tidpunkten hur äterförinear av sädana temporära skil1nader n-:h nom
den närmaste framtiden är det inte troligt att nkra sådana kommer att göras.

Per den 31 december 2016 uppgick koncernens oredo isade avdragsgilla
temporära skillnader, exklusive hirlustavdrag, tills MSFK (9). Tabel!en visar
storleken på koncernens hirlostavdrac och när de förfaller:

Å Sotsa

2016 —

2017 —

Däretteretieringen ödagräns — 436

Summa redovisade skattemässiga förtustavdrag 686

Summa skaltemässiga förLustavdrag förvilka ingen
skattefordran redovisats —

Avstimning mellan skattekostnaden och resultatet före skatt multiplicerat med
den stenska skattesatsen för räkenskapsären som slutade den 31 december
2016 respektive 2015 sammanfattas nedan:

Avstamr.:ng av effekt’s skattesats

2016 2015

% MSEK % MSEK

ResuLtat före skatt 6988 3 545

Svensk skattesats 22,0 1 117 22,0 780

Justering förutländska skattesatser 1,9 112 2,0 71
Redovisat resuitat trän
intresseforetag, netta etter skatt —0,7 —29 —1,9 —69
4ktuet skatt för t:d:gare år 0.1 5 0,1 5
E’ sa::eptikt:;a intäkter —8,7 —520 —1.9 —65

Ej avora;sg.La kostnader 0,1 8 0,1
Credovisade undrskott 0,0 2 0.0 1
Efte’ta-i ‘d’anorn; ac skattesats 0,0 0 0.0 ci
Ovriga poster —0.4 —21 0,5 18
Redovisad ertektivskatt 14,6 liS 20,9 762

Der, ovanligt låga redovisade skatesatsen 2016 är ett resultat av sbttefda
större engångsposter, det vifi såna kapttalvinster från a’ttringarna av aktieT i
STG, enomvlr&ringtilf marbtadsvärde av kvarvarande abieriSTc och för’
säljningen avon distributionsanläggning i Sverige.

Resultat per aktie, tore utspädning, SER 2016 2015

Inklusive större engångsposter’i 27:38 14;48

Inklusive större engingsposter, exklusivt STG 26:64 12:62

ExkLusive större engångsposteroch 5T00 —— 16:39 12:79

Rea..ltat peraktie. efter utspidning, SEX 2016 2015

Inklusive större engångsposter’ 27:38 16:68
Inklusive större engångsposter, exklusive 570 26:64 12:62

Exklusive större engångsposter och STGV 14:39 12:79
Ii Paa-: tio ter re iret 2c ‘a ,rsi aderar endaat Esed a Mat: areeL av STG -a r.a::oreaaLta: fram 1,

data—et för der ta’, e:s aM:--r;en ae;ta—tqr Care e-fr.—reaa ,na’.rö.sr SZt omksSS
er’ t’na’s eu gång Reaafla:e: ‘or ‘rej .t 205 —k ,c, rr en:aa, :5 Im nio

mi— ace’—a’o’ ‘esa::ataroes’ STS tu. ‘ij, av d’ie—,ä—ge— 1: er kvanas ‘d’or: ‘*i; nogcrti
twtd 5’ 54 a::esfl,:ade Sr’S för 20’ 5 r,:J:n— r , astrrg om 55 NEE< rstate9d

ti. 20’L ,., fd.,o as en :‘vo’der.—g r,— tardece’:de”:-v asa ate-e.a at .‘el2 tu.
gånar

Jast,rt fars ned st’ Va::— stör’x ergi —gspcste’ S:ö—e e—;ånga::e.’e”tcr t, varav sarui ga
sr ekat’..fr.a. irie.a:era kac ta,v’nuer’,i fd’sal,ng.r av cvi.’ STS ‘cii omgårgan om t:tat

258 M5E,( ::t’ frin a’.tr r.gri as er d.ttrib’at cnsanag;’.r; om t5 MSEi< samt en crsatiserad
ost er’ 702 51551< frln or varter.rgen av kvarvarande irnetas i ro t,L merkraasvarde Större

e”;i’ra oas,’ ‘ör1C ‘Sr’e’a’:a’ kastnade—a,’n L2 545E !3 MSE4 e’rarskan ‘dr tyt av diat< -
tot.rsi—.a;;’ ‘1

Oolaget har ställt ut köpopuoner till ledande befatrnir.gshavare och nvckelper
seaner, vilka kan ge upphov till taspädningseL9okt. Uet vägda gersumsaitdiga
antalet utestlende aktier efter urspädning beräknas genom att lägqs till utspäd
ningscffcktrn pä utestående köpoptioner till det vigda genomsnittliga antalet
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a

Uppskjutna
skattefordringar

2016

Uppakjutna
skatteskulder Netto

__________

938 917 21 1,0 18

Resultat per aktie

755 263

2016 2015

—263 —305

284. —92

—54 175

12. —41
—21 —263

Fore utspädning 2016 2015

Årets resultat hänförtigt titt moderhotagots
aktieägare’ 5123 2803
Årets resultat hänförtigt titt moderbolagets
aktieägare, exklusive 570 4 947 2 643
Årets resultat hänförtigt till moderbolagets
aktieägare, exklusive större engängsposter och
570’ 2693 2476
Vägt genomsnittLigt antat utestående aktier,
föreutspädning 187116474 193506546

5 tter st5OiO r; 2016 2015

Årets resuttat häntirtigt ti.t modercotagots
aktieägare’ 5123 2833

ets resatlat hänförlig: :1! m-adorbol agets
akteicare, exklusive 570 4967 2/,43

Årets resultat bänfortigt tttt moderbolagets
aktieägare. exktus,ve större en;ångsc-astar och
5700 2693 2676
Vagt gen:msntti gt antal utestående akt er, fort
utspädn;n; 127116476 193536546
Effekt av utfardade akteap:cnar — 23720
Vägt genomsnittligtantal utestiende aktier,
efter utspidning 187 116 476 193530266
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HOT It Fortsättning

utestående aktier. Köpoplioner ger endast upphov till utspädningseffekt om
den genomsnittliga marhadskursen p3 aktien under perioden överstiger
köpoptionernas lösenpris. Utspädniogscffekten på utestående köpoptioner är
antalet nya aklier som skulle emilteras om alla optioner med ett lösenpris som
understiger den genomsnittliga aktiekursen under året löstes in, minns antalet
aktier som skulle kunna fönärvas till dennagenomsnittliga aktiekurs för de
likvida medel som betalats för inlösen av köpoptionerna

W Immateriella antäggningstillgångar

Samtliga utställda optioner har ett lösenpris som är lägre än den genomsniLt
liga marknadslmrsen påaktien under2ol5. Under 2015 löstes alla återstående
oplioner in. vilka utställts avSwedish Match inom ramen for det tidigare options
pmgrammel, och det finns inga ytterligare utestående optioner. En tabell över
antal och vägt genomsnittligt lösenpris för oplioner under 2015 finns i Not 5
Pe’rw,ud.

Ovriga immateriella

_________________

tillgångar’1

____________________

2016 2015

Årets nodsknvningar

Justering — — — — 0 0 0 0

Yatutakursditforenser etc. — — —22 —20 0 0 —22 —20

Ackumuteradeav-ochnedskrivni090rvidåretsstut —39 —39 —781 —742 —153 —116 —973 —898

flokrörtvärdevid åretsstut - 710 671 —— 264 273 277 106 - 1250 1 048

II Osr ig., immatt’ri ‘ha lihl5ängar består huvudsakligen av programsara. liconser och ps tentrd tior
il Inköp/investeringar under 706 inklud eran nvesteringnr om?? MSER 1—1 sam avser ändra i ps ert lur en pvrtsespredakl mod nikalin men utan tabak, utan motsvarande kassaltodese lekt

Under 2016 cml lasst licens des 2 54SEK trän pagaende nyanläggnlng till mjukvara.

Inga l.’ineutgifier För immateriella lillgångarharaktiverats under2ol6.
Koncernens immateriellatillgångarbedömsallahabeslärnd nyiljandepe’

rind mcd undaniag för goodwill som per definition i IERS har ohestiötnil nytt

jandeperiod.
Av och nedskrivningar har koatetadsförts i res.iltaträkningett enligt nedan:

Kostnad lär sålda varor

Försäljningskoslnader

Av-och nedskrivningar

2016 2015

Adminislrationskostnader —
-- —36 — — —24

TotaLt

________________

—53 —66

Goodwill
Ncdskrivningshchovet av koncernens goodwill prövas årligen eller vid indika
1km på nedskrivningsbel,os. 1 samband med pråvning av nedskrivningsbehov
fördelas goodwill på den lägsta nivån avgrupper av kassager.ererandc enheter.
baserat på produkigrupper och geografiska marknader, som följs opp av led
nittgein. De redovisade värdena för dessa grupper av kassagenererande enheler
jiniförs med deras awrvinningsvärde. vilket fastställs utifrån nyltjandeviirdet.

Om det redovisade värdet är högre kcnstnadsftirs mellanskillnaden i resultat
räkningen.

Nyttjandevärdet på en kassagenererande enhet beräknas med en värderings
niodell som baseras pådiskonterade förväntade kassatlöden. Kassaflödena
prognosliseras epliit Förde kommande fem åren och därefter tillämpas en
slutlig tiflväxifaktor för attberäkna slutvärdet. Kassafiödets som används i vär
deringsinodellen prugnostiseras mot bakgrund av historisk erfarenhet och
prognoser, och i övrigt på antaganden som ledningen anser vara rimliga. Dessa
antaganden kan bli föremål för förändring om förutsättningar förändras eller
information blir tillgänglig som påverkar antagandena. De främsta antagan
denavid beräkningär försäljningstillväxt. ElllTDKmarginal, rörelsekapital

och investeringsbehov. diskonteringsränta och slutlig tillväxtfaktor på det fria

k.,ss.nflusdet. Diskontcringsräntorna beräknas genom all vikla kostnaden för lån
och kostnaden För eget kapital med målet för Swedish Matel, skuldsättnings
grad. Beräkningen av kostnaden För län basera på lokala rkkfria räntenivåer
med en Iaodspeeifik riskprrmie för tillämpliga marknader, lokala sk,sttesalser
och en För Swedish Mateh specifik räntetnarginal. tIeräcningen av kostnaden
för eget kapital baseras pä CAPM modellen (Capital ksscl Pricing Model) där
genomsnitlsbeta förbmns&.enjusterat Förkapitaktruklur. lokala riskfdarän
tor och en riskpremie för eget kapital appliceras. 1 och med att lokala ränlor

0 0 ingår i beräkningen av diskonteringsräntor, är beräkningama av nyttjandevär

-19 -20 det känsligt För ändrade marknadsftidaållanden.
När nedskrivningsbehovet Förgoodwill prövades under 2016 översteg nytt

jandevärdet de redovisade värdena för samtliga kaasageiwrcrande enheter. För
att beräkna kassaflöden efter den explicita pwgnosperiodeo har en slutlig till
växtfaktor om 1 procent (1) använts för Övriga tobabprodukter, 2 procent (Il
för Tindprexlukwr och 1 procent (1) för moist susuif verksamheten i USA.
Nyltjandevärdena översteg åsen dc redovisade värdena rör samtliga kassagene
rerande enheter när en kånslighetsanalys genomfördes sam ökade diskonle
ringsräntan med 2 procentenheicr eller minskade Iillvhtfaktorn med 2 pro
cenlenheter. Realistiska förändringar i viktiga antaganden visar således inga
indikatiiniaer på nedskrivningsbehnv.

Goodwill i kassagenererande enheter

Verksamheten för Övriga
tobakspmduktor 6,8 462 7,3 426

Verksamheten för --

Tändproduktcr 12.7 170 13,6 170

Verksamheten för moist
snutt i USA 8,3 78 8,6 77

Totalt 710 671

lmmateriellaaaläggningstfllgångarperdets3l december bestod av följande:

Goodwill

2016 2015

Varumärken

2016 2015

Anskallningsvärde vid jrets början

Inp/invostering aral

Om kl ssst i con ngar”

Justering

Valutakorsdifterenser etc.

Anskaffningsvärde vid årets stut

Ackumutende av-och nedskrivningar vid årets början

Å rnts avskrivningar

710 673 1016 989 220 202 1966 18M
— — —

— 207 14 207 14

Totalt

2016 2015

39 3’)

749 710

—
— 2 4

— 0 0 —

29 27 0 0 68 64

1064 1016 630 220 2223 1946

2 4

0 0

—39 —39 —742 —706 —116 —89 —898 —833
—

— -16 —16 -37 —27 —53 —44

Gonnmsnittltgt
vägsl kapital
kostnad före

Kassagenererande enhet skatt20lå, %

Genomsnittligt

vagd kapital-
kostnad tore

2016 skatt20ls,% 2015
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Materiettaan[ggningstiIIgångar

Materiella an]äggntngstlllgångar per den il december bestod av följande:

Ackumuteradeav- och
nedskrivaiingarvidårets början

Årets avskrivningar

Åre:s ncdskrvn.ngar

Rdretseförnra
Försäljning rfut rang e ringar
Va!utakursdfterenser etc. -

Ackumuteradeav- och
nedskriyningarvid åretsstut
Boktört värde vid årets slut

Maskiner och andra Inventarier, verktyg och Pågående
Byggnader och mark’] tekniska anläggningar instatlationer nyantäggningar Totaitri

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1252 1076 2507 3396 729 718 163 106 5651 5292
37 152 76 55 100 73 310 195 521 674

— —
— 1 — — — 1

fl —39 —1ZD —35 —44 —1 0 —150 —144
17 1BO 116 2 2 —221 —139 —2 —6

8 175 62 20 —21 11 6 263 33
1252 3896 3507 filé 729 263 163 6283 5651

—476 —656 —2 589 —2 666 —636 —633 -1 fl —3 521 —3 355
—36 —32 —176 —177 —721 —63 — — —285 —272

—1 — 0 0 — — —1 —1
— - — -

— —1 — — — -1
19 — 39 83 33 63 — — 91 126

—26 —8 —133 —28 —16 18 0 fl —175 —18

—538 —696 —2860 —2 589 491 —636 0 —1 —3 891 —3 521
770 756 1036 918 326 293 262 163 2392 2130

1] 1 byggnairre:hmrk ingir mark och marätarbattringart]] ett taktän varde as IOS M5EK lIse)
1 tata]a mflrn 555 antagn]ngvni]]ginaar irgär inte skcgsptsntern gr
1 cmv:as ‘ran{rgsr inga- rnater]n5a antag g]ngat]LgOr.gar 5;,-. :rnan5 :f. an-at trän päglsndenyan]ajgnngar Under 251d riCass,. re-s des 2 MSCi< frän pä giende nyantaggning iiS ,rLjkvara

l’ågående nyanläggningar hänflir sig främst till investeringar iproduktionsanläggningar.
Inga låncutgifterharaktiverats som materiella anläggningstiilgångar.
Av och nedskrivningar underäretom totalt2So MSPK(273)belastadekostnadftirsålda ‘arori resultaträkningen med2IU MSEK (1l0).administmtions-

kustnadernied2 MSEK(22) ochfiirsäljningskostnadcr med 51 MSFK(41).

Skogspanteringar

Skogsplanleringar per den 31 decemberhestod av följande:

S.:gsp.an to9lgar

Boklörl värde vid årets början 110
Inp/:nccstcii;an/’iyptantenin; 16 17
Omklasa f.;eringartt. tagor —8 —5
Vaiutakursiitforenser etc. -. — 33 _35
Boktört värde vid årets slut 150 110

Koncernens skogsplanteringar består av poppel- och tallskng i Brasilien som
per den 31 december 2016 uppgick till 5920 hektar. 1 ädens åldervarierar från
nyplantering upp till 30 år. Skogen innehas i syfte alt Säkerställa tillgången på
virke Our delar av produktområdet Tändprodukter.

Den under året avverkadeskogen värderades tills MSEK nid tidpunkten för
avverkning och bestod av 89 575 kubikmeter virke.

Anskauningsvärde vid årets
början

Inköp!] nvctteringar

Rdretsetdrvärv

Fö s5 fl fl; r/utra geri no or
D-n klasS] ceri riga r’
Vautakersd;tterenser etc.
Anskaliningsvärde vid årets slut

—76

37

Le -

1309

Det verkliga värdet på skogsinnehaven baseraspå en uppskattning av vulyni
och på marknaden gällande virkespriser med avdrag lur Rirsähningskostnader.

2016 Volvmuppskattnineen baseras på ålderskategori och virkestvp, ntätning av
137 hd)doch diarreterpåerädsamt antaletträdpcrareal. Virkespriserbasasraspå

iämforbart virke.
Vid avverkning av kon:crnens taliskog Onna krav på å:crpianterina. id for

malårligavvcnkninginnebärdettaatt cirka 150 hektaråterplantems.Under
2Olhåta’rptanterades ls6hektar(t67) tall%kerg. För närvarande fsnnsinget
motsvarande krav vad gäller pnppel.

Sk-ogsplanteringar kan angripas av skadeinsekter. sjukdomar och bränder.
För att minska dessa risker tillämpas ett program Pir skade- och brandbekämp
ning.
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Andelar 1 intresseföretag och joint ventures

Intressefäretag

Bokfört värde vid kets början

Andelar i intresseföretag

Andel av nettoresuttat i intresseföretag

Andel av övrigt totatresultat i intresseföretag

Utdelningar från intresseföretag

Nedskrivning av investeringil

Avyttring av aktier i STG

Vatutakursdifferenser etc.

Bokfört värde vid årets slut

‘]Ni’dakrvnirq av invealeileg gaLler ER Read carge AB

Scandinavian tebacco Ovriga
Group 615 intresseföretag

2016 2015 2016 2015

2016 2015

4865 5221

5 2

180 363

—22 268

—192 —826

—5
—3 024

—1 796

132 —186

122 4845

5596 6229 1147 1060 6741 7269

806 900 17 13 821 913

Resultat exklusive övrigt totatresuttatl 576 619 11 6 585 625

Summa anläggningstittgångar

Summa kortfristiga skulder

Summa långfristiga skulder — 4593 - 150 129 — 150 6722

Eqetkapitat — —

_________——-—- ______

10698 281 ,

Andelar i joint ventures

— 5275 117 108 117 5383
-

- 5 5 5 5

Under 2u09 bildade Swedish Matuh och l’hilip Morris International ettexidusivt jecint ventuw-företag. SMI’M Enlcrnational All, i syfteatt kommersialisera svenskt
snusoch andrarökfriatobsbprodslktergloball, utanflirSkandinavienoch USA. Enligt joint ventttre avtaletägde varderaparten SoprocentiSMPM Internalional.
Swedish Match andelav nettoförlllslL’n under2ot5 uppgick ti1136 MSEK. Den 1oktober2015 npplöstesSMPM International ABochvarumärkenaoch vissaandra
tillgångar har återgått till den ursprungliga ägaren.
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Koncernens andelar i intresseförelagoch joint ventures redovisas enligt kapita och den 23 december 20t5 förvärvade Swedish Match resterande 51 procenti
landelsmetoden. Road Cargo Sweden Holding AB och lämnade lOD procent av aktierna i Road

Cargo Sweden AB, ett dotterbolag till Road Cargo Sweden Holding AB, till 88
Andelar i intresseföretag Road Cargo AB i utbyte mot ett 25 -procentigt innehav i ER Road Cargo AB.
Scandinavian Tohacco Group (STG) bildades 1 oktober 2010. efteren sam
nianslagning av Scandinavian Tobacco Group AlS tobaksverbamheter och Siffrorna i tabeflen nedan avser förändringen i bokfört värde.
Swedish Match verksamheter rör maskintillverkade cigarrer 1 Europa, ameH
kanska premiumcigarrer och piptobak. Vid bildandet ägde det danska bolaget
Skandinavisk Holding AlS SI procent av aktierna i STG och de resterande 49
procenten ägdes av Swedish Match.

Transaktionskostnaderpå t9MSEKhäoförligatill investeringen ISTG
ingick i anskattningsvärdet. Eftersom Swedish Matcls fortsatte att äga 49 pm
cent av nettotillgångamna som överförts till STG reservemades 49 procent av den
totala kapitalvinsten i koncernens balaasräkning. 1 koncernens redovisniog —

justerades därför boki&t värde för STG invesleringen mcd den uppskjutna
kapitalvinsten till ett belupp av 543 MSEK. —

Fram till och medden9 februari ägdeSwedish Match 49procent (‘19 nuljo OmktassillceringavaktieriSTG titt entinansielttitlging —

ner aktier) ä K. Den ID februari 2016 noterades SIG p6 Köpenhamnabörsen,
Nasdaq Copenhagen, och isamband medbörsnoteringen avyttrade Swedish
Match 17.9 mlljoneraktieroclsden 7september2otfiavyttradesytterligare 13

— -

miljoner aktier. Efteravyttringen i september ägdeSwedish Mateh 18 069 906
aktier, vilket motsvarar cirka 18.1 prucent av det totala antalet aktier i STG.
Sons ett resultat avatt detta har Swedish Match fastställtatt kapitalandelsmeto Underåret erhöll Swedish Match Litdelning från SIG om 191 MSEK (816) och
deo ititelängreärtillimpligochigarandclen haromldassificerats till en linan- 1) MSEK(8) frånövrigaintresseföretag.
siell tillgång. Somenföljd avomkiasstficeringen harSwcdisls Malclsäven upp Ncdanspecificeras total finansiell ställning förintresselöretagenochdet
hört att redovisa resultatandelen i STG i resultaträknitsgen. Andelen av den nsotsvarande bokförda värdet. Från och ned ärde kvartalet 2015 redovisas
ttppskjotna kapitalvinstenharredovisats flirvarje ftirsäljningav SIG-aktier SwedislsMatch resultatandel iflG medettkvartalsfördröjning, baserat på
och den resterande uppskjutna kapitalvinsten redovisades när ägarandelen i otEentliggjnrd finansiell rapportering. ‘fil! följd av förändringen visar de reds;
SiG onsklassiftcerades till en finansiell tillgång, visade siffrorna för 2015 förSTG resultatandelen för niomånadersperiodcts till

Övriga intresseftiretag som inte ärav betydande karaktär för Swedisls Matuls och med september 2015. De redovisade siffrorna för 2016 speglar endast
Ir Arnold AndréGnsbH &Co. KG.ettcigarrfdretag iTysklandmed 4oprocent restlltatandelenfram tildatumetfördenpartiellaavyttringen iseptensber.
ägarandel, Malaysian MatclsCo.SDN. BHD.,sonsdrdistributöravframföra!IL l)ärefterharinnelsavetiS’l’Gomklassificeratss.,men finansIell tillgång. Swe
tändstickor och tändare i Asien sned 32 procent ägarandel, och en ägarandel på dish Matels restsltatassdel för övriga intresseföretag redovisas med en eftersläp-
25 procent i ER Road Cargo AB som genom sina dotterbolag tilllsandalsåller ning på eli månad, baserad på dess Interna finansiella rappnrlering. Josteringar
vägtraissportermedSMD I.ogisticsABsomenstorkond.Under2OlS hade till följd avintresseföretagcns årliga revision återspeglas ideefterföljande rap
Swedisls Match en ägarandel på -19 procent i Road Cargo Sweden Holding AB porteringsperioderssa.

Nettoomsättning

Rörelseresuttat

Övrigt totatresuttat

Arets totatresuttat

Summa omsättningstitlgångar

Totalt

2016 2015

Eget kapitatandet

Goodwitt

--73 566

500 1165
— 5652

— 11869

— 2230

0 — —73 546

11 6 511 1171
586 595 586 6247

139 163 139 12012

292 330 292 2560

Uppskjuton kapitatvinst netto eftertransaktionskostnader — —543

Bokförtvärdevid åretselut — 4732 122 113 122 4845

—563

4?
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NOT 14 Fortsättning

Joint wntures 2016 2015

Bokfört värde vid kats början — 11

Investeringarijointventures — 25

Nettoförlust i joint ventures —36

Boklörtvärde vid årets slut — —

2016 2015

Nettoemsältning — 6
Röretseresuttat — —71

Resultat — —72

Ovrigt totatresuttat — —

Årets totalresultat — —72

— 30
Summa omsättningstiltgångar —

Summa antäggningstitlgångar —‘ 29

Summa kortfristiga skulder -‘ --— —

Summa lingiristiga skuLder — 1

Eget kapitaL
Bok9rtvfirde vid årets slut

Transaktioner med intresseföretag och joint ventures
Inom ramen flr den normala verksamheten genomför Swedish .\tatch
tmr.saktioner med intresselöretag och joint ventures. Dessa transaktioner är
prissatta enligt marknadsmässiga villkor. Fordringar på dessa bolag uppgick
tiIl2S MSFK (2;). Försäljningentihintresseföretagnch joini venturesoppgiek
till 142 MSIK(I69). Skuldertilidessaholaguppgicktill 2M5LK (10).Tntala
inköpfrån intresseföretagoch joint venlures uppgicktill 58 MSIEK (103).

fl Övriga långfristiga finansiella tillgångar

Långfristiga finansiella tillgångar hänför sig till innehav Sf Ii orn2 761 MSEK
som tidigare redovisades som andel’ intresseflirerag. 1 december 2016 ägde

Swedish Mateh 18069906 aktier iSTG, vilket mntssarar cirka 18,1 procent av
det totala antalet aktier i STG. Swedish March redovisade en orealiserad vinst
om 902 MSEK från omvärdering av Swedish Mateh investering iflG till en
finansiell tillgång

fl Övriga Långfristiga fordringar och övriga fordringar

l.år.gfristigafordringarheststdperden3f decemberas flihandeposter:

Långfristiga ftrdrir.gar 2016 2015

Lånafnstgafnarsieta fordrIngar’ 674 621

Överskott i pensionspialer 90 91

Cvrigatfrsgfristga fordr:ngar 10 9

TotaLt 774 721

En stordel avdelängfristigafinansiella fordringarnahånförsig till Iivtirsik
ringar i ett icke-svenskt dotterföretag.

Övriga kortfristiga furdringarbesind per den 31 decemherav föhande poster:

Ovriga kortfristiga fardringar 2016 2015

Kortfristiga finansiella tordringar
Meraärdeasksttefordringar 16 16

Ovriga kortfristiga fordringar 157 115
TotaLt _216 153

1 Kortfristiga finans:. is forirrgar in KLI dnrervs.utakr-ssa.ir 7 g,ra:,n cr55755 dr sr ska
valumkurnxpor.r. r ger as modetsö ats at ;a sir Jcarar: arossa ca sr0r7 30
Ms EK 1—1.

Varulager

Varulager per den 31december, efter avdrag flirinkurans och fördelat på vad
som bedöms vara åteninningsbart inom tolv månader (kortfristiga) respektive
efter mer än tolv månader (långfristiga), består av följande poster:

Va ru ta ger Tota tt

Färdigvarulager 576 - — 576 477 — 677
Produkten arbete 64 — 44 61 — 61
Råtobak 670 167 617 347 227 573
Ovrigt insats- och
förbrukningsmateriat 304 - — 304 266 — 286
TotaLt 1395 1471541 1151 227 1378

Under 2016 harvarulagret skrivits ner med 19 MSEK (19).
0 övrigt insats - och flirbrukningsmaterial ingår avverkad skog som redovisas

till verkligtvårdemedavdrag (örförsähningskostnader. Avverkad skog utgör
en försuinbar andel av övrigt insats och förbrukningsmaterial.

fl Kundfordringar

2016 2015

Kundfo’dringa- 1 563 1 559
Rossrv for osäkra kjndfordrinaar —24 —21
Kundiordringar netto

______________

1 537 1 547

Koncernens avsättning för nedskdvning av kundfordringar har fsirändrats
enligt nedan: - -

Reserv f_—rcsäkra kLnd!ordnr.gar 2016

Bokförtvärde vid årets ingång —21 —29
Avsättning
Återvinning

Nadskrivnin;

valurakursdfferenser. övriga avdrag eller tiltskctt etc
Bokförtvärde vid årets utgång

-— ____________

l’erden3l december2olöhade kt:ndftsrdringar. netto,ons CMSEK (35) för
fallit men inte skrivits ned .Äldcrsanalvsen av kund:brdringar. netto, är förde
lad enligt följande:

Åidersanarysav kndf:rorngar 2016 2015

Ej firfatlna

Förfatna <31 dagr

Fötettna 31—50 daga—
Förtafina ‘63 dagar 13 10
Totalt

_______

1539 1 547

Swedish Mar± har sanligtvis ingaställda säkerheter reaterade ti[l kuzdford
ringar. De tio störstakur-.derr.a står för 38 pnacer.t (38) av den totala nettoom
sättningen. Kondfordringarärvanligtvisdenomineradeilokala valutor, vilket
flrenobetydliginverkan påvalutak-ursrisken. Avsättningen för nedskrivning
av kundfordringar hänför sig främst till osäkra kundfurdringar som bolaget
riskerar att inte fa in. Kreditrisken för koncernens kundfordringar bedöms som
låg. 1-or ytterligare information, se Not 26 I-irttosic!I,i öiat nso:ent ohfi;uz,raic’llst
risker.

Likvida medel 2016 2015

Kassa och bank 731 1 732
Övriga kortfristiga placeringar

—- 2633—
Totalt 3364 1732

Övriga kortfristiga placeringar består av placeringar hos andra institutioner.
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Siffrorna i tahellen nedan avser förändringen i bnkliiri värde.

1 tahellen nedan specificeras total ftnansiell ställning för joint venture-företagen:

2016

Kort- Lång
fristiga friatiga Totalt

2015

Karl- Lång
fristiga fristiga

— — Kundfordriogar per den 30 december bestod av följande:

2015

—6 —7

4 9

1 1

—6 3
—26 —21

J:;’2;narss a’:o .u.a tas argas

5-. -r oaerbo .a;es :0. ga’ :—s.lr upc:a;r.a utan dsva c0 .s’nr or
M3EK tor:

1472 11.92

66 38

8 7

44 21
Likvida medel

Kn&trlskeo för koncernens långa och kortfristiga fordringar bedöms som låg.
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Q Eget kapital

Mål, policyer och processer för hantering avkapital

För att skapa en god och stabil verksamhet har styrelsen i Swedish Match
bedömt att koncernens finanspolicy ska vara att sträva efter en nettoskuld som
är högst tre gånger FRITA. Översknttsmedel skall återföras till aktieägare
genum utdelningar och aktie-återköp. Swedish Match har ambitionen att konti
nuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel somi normalfallet är
inom 40-60 procent av resultatet per aktie, med förbehåll flirjusteringar fär

större engångsposter. Styrelsen föreslår en total utdelning pä 16:00 SEN per
aktie, vilken består av en ökad ordinarie utdelning om 8:50 SEN per aktie och
en extra utdelning om 7:50 SEN per aktie. Den föreslagna ökade ordinarie
utdelningen om 8:50 SEN per aktie motsvarar 59 procent av årets resultat per
aktie, exklusive större engångsposter. Den föreslagna extra utdelningen om
7:50 SEN per aktie är i överensstämmelse med Swedish Match finansiella policy
om alt åierföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna och
är en följd av den partiella försäljningen av STG 1januari2017. Den föreslagna
ordinarie och extra utdelningen uppgår sammanlagt till 2955 MSEK (3778)
baserat på de 181,7 miljoner aktier som var utestående vid årets utgång. Ordi
narie utdelnir.gen tor2otå. som utbetalades 2016, uppgicktill 1506 MSEK
motsvarande 8:00 SEX per aktie, vilket motsvarar S6procent av årets resultat
per aktie, exklusive större engångsposler. 1 samband med den ordinarie utdel
ningen betalades en extra utdelning om 12:00 SEN under2ol6 till följd avden
pariicllaavyttflngcnavaktier i STGi samband medbörsintroduktinnenav
SiG på Köpenlsamnsb&sen, Nasdaq Copenhagen. Ytterligare en extra utdel
ning uns 9:50 SEKper aktie betalades ut i december 2016 som en följd av den
parlidla avyllringen avaktieriSiG iseptember2fll6. De tvåextra utdelning
arnauppgicktill respektive 2 258och 1 758 MSIiK.

tiit,,l.i antalet återköpta aktier ccli :tckumulerade terki3p sum ingår i halanse
radc vinsimedel finns nedan:

Åtorköpta egna aktier vid
årets början
Årets inkop av egna aktier
Inidsla at<tiecptiener under
året — —712

Avsättning tititri reserv genom
indragning av egna aktier ‘1750 —4 CIO

Fondemission — — --15

Återköpta egna aktier vid
årets slut - -_______

6077 7566 —26338—25089

Sed,in ilerköpen inleddesijuni 2000 uppgårdet totalaantaletMerköptaaktier
till 2.11.9 ntiljuneraktier och det totala antalet indragna aktier uppgår till 215.2
miljoner aktier. Det totala antalet aktier som sålts som ett resultat av att
uptionsinnehavarelöstin sinaoptioner uppgick till 146 miljoner aktier2als.

Äxsstämman den 28april2016 beslutade om att förnya mandatet att åter-
köpa aktier upp till lo procent av sanstliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade
årsstämman om indragning av 8 miljoner tidigare återköpta aktier. Det totala
antalet aktier i holagetefter indragningarna uppgår till 188,8 miljoneraktier.

Under året iterköpte bolaget 4.2 miljoner aktier fört 249 MSEK till ett
gcnumsnittspris av 294:33 SEN. Per den 31 december 2016 uppgick bolagets
innehav till -t,l miljoneråterköpta aktier motsvarande 2,16 procent av det
totala antalet aktier, Det totala antalet utestående aktier, efter återköp, uppgick
till lS.f,7miUenerridåretsslut. Under2OlS Iöslesalla&terståendeoptionerin,
vilka utstålltsav Sssvdish Maich inom ramen för det tidigare optinnsprugrain
ttlct.v,c h det tirns inga ytterligare utcstående optiuner.

Förändring av resener för ackumuterat övrigt totatresuttat
och innehav utan bestämmande inflytande

Batansvid kets början

Årets resultat avseende innehav
utan bestämmande inflytande

Årets omräkningsdifferens i
uttändsk verksamhet

Omräkningsdifferens överförd
till årets resultat

Effektiv andel av förändringar i
verkligt värde pä
kassa Röd es säkringar

Förändringar i verktigt värde på
kassailödessäköngor äverfirda
titt årets resuttet

Innehav utan
bestam

man de
inflytande

Innehav utan
Omruk Reserv bestim

S*rinijs nings försett- mande
2016 reserv reserv Ii9t värde inflytande

Batansvid årets början —89 926 —

Årets resultat avseende innehav
utan bestämmande inflytande — — —

Årets omräkningsdifferens i
uttändsk verksamhet — 558 —

Omräkningsditterens överförd
till årets resultat — —163 — —

Effektiv andot av förändringar i
verkligt varfla p5
kessafiödessäkrinyar -81 — — —

Förändringar i verkligt värda på
kassatiödessäkringe— överförön
tillåretsresultat 16 — . —

Andelar i iniresseföreta3 och
joint ventures, nette efter skatt --7 —14 — —

Förändring sv verkligt värda pS
finans:ella tillgingar som kan
säljas, nettn — — 310 —

Andelar i intresseföretag och
joint venturee, netta efter skatt,
överförd till årtts resultat Il

— 509 — —

Skatt hänförlig titt poster i övrigt
totalresuttat°1 14 — — —

Batansvidåretsstut —147 819 310

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar ackuntulerade larändringar av verkligt värde på
kassaflödessäkringar hänförliga till s-äkriag av ränteriskcr.

Omräkningsreserv
Omräkningsresen-en innefattar alla valutakursdifferensersom uppsr&rvid
nmräkning av finansieEa neporter frän utländska verksamheter anta har upp
rättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncer
nens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och kuncernen presen
terar tina finansiella rapporter i svenska kronur.

Reserv för verkligt värde

Reserven ftir verkligt värde innefattar den ackumnierade nettuförändringen av
verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas till dess att tillgångarna
tas bort från balansräkningen eller skrivs ner.

2075

Onräk- Reserv
nings- förverk
reserv ligt värde

Sakrings
reserv

—172 768 —

— —
— 0

— —137 — 0

— 64

86 —

8 —

10 250

—21

—89

Andelar i intressefäretag och
oint ventures, notis ofter skattt1

Skatt hänförlig titt poster 1 övrigt
totalresultat°

Batansvid årets slut 926 — 1

Antat aktier
Itu se n ta Il

2016 2015

Ackumuterad etfekt på
eget kapital IMSEKI

2016 2015

7584 4023 —25089 —23235
6243 7473 1249 —1995

1.j

161

8

—8

il Ardetari in treosn d’dag act sin tuentsres Innetattar Swedish Maich andel av övrigt totainsaltat
redavlast ,ntnsssniörstags seS sist ventures tinansie ts nppaner, sisam justering sv verkligt
värde p3 finansirlla,nstru mest seh tänfirtig skatt samt emräkningaeffekter trän amnikning sv
fin ansittis r-ap psneriu Ilundska dailertitretag sam haru pprat at sina tinansietta mppnrter,n fl

annan vals la an valuta, sann ntreasetdrstaqet eller ian tvnntare redaviaaris,’n tur
ii Far ytverl 1 5are intar masan am akattekampanonter sam avser övriga pastor j total rosullalol, se

I,lol PSkaIler
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fl Räntebärandesku[der

Koncernens räntebärande skulder består av obligationslån. Förfall ostrukturen
för koncernenslångfristiga räntehärande län Rirdelarsigenligt följande:

År 2015

2017 — 2920
2018 1249 1249
2019 1156 1117
2020 799 799
2021 697 —

2o22ochsenare 671 1526
Totalt 8169 7613

Koncernens kortfristiga räntehärande skulder per den 31 decemberbestod av
följande poster:

K:ntristiga ränteta’rde sk.,tdar 2016 2015

Ktrttristig del al tingirisUga tå 2 042 650
Utnyttjade_chocrä<ninjskrediter 5 6
Totalt 2047 653

Säkringstrar.snktitsneravseende räntebärandesktilderuppgårtill 363M5EK
(203)varav424MSFK(297)ärinkluderadeiXoe lftoch—61 MSFK(—91)iXot
21. St’iVOÉ 26 för ytterligare information om räntebärande skulder.

fl ErsättningartiDanställda

Ersättningar titt anstäLLda efter avsLutad anstäLLning
Koncernen har förmånsbestämda pensiorspianer i ett antal dotterföretag där
de anställda har rätt ttllersättning efter avslutad anställningbaserad på deras
pensionsgrundande inkomst samt antal tjänstgöringsår.

Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning per den
31 december redovisas i halansräkr.ingen under föhande poster:

Ersattntt;ar titt anatadn efter ava:tsd ar.ats:nir.;

Fdrminsbea:ämda paner, nttt:skutder

Ersättn:ngarfc sukvåd efter a,statad ans:t’tnng,
nettoskuda

Övriga långfristiga ersättnn;a’, nettosk-atder
Avsättningar tilL pensioner och liknande förpLiktelser
FdrmånsbesfäT.da planer. netta:eä.i;sr

Inktuderat i Långfristiga fordringar

________

—90 —91
Ersättaingar efleravstutad anställning, nettoskuLd 1 652 1 591

De förmånsbestämda pensionerna och penstoesskulden ökade under året,
framför allt il: följd av lägrcdiskon:eringsrämoroch vahataetrekter. sotn fra_ni
förallt påverkade de amerikanska planerna, men p3 grund av större pensions
inbetalningar än normalt minskade nettopensinnsskuiden.

Översikt över koncernens förmånsbestämda
planer efteravslutad anstäLLning
‘[ilkammans står ftirmånshetämda planer efter av.%Iutad anställninu i USA och
pensionsplanen i Storbritannien för merän 90 procent av koncernens totala
förmånsbestämda förpliktelse.

1 USA har Swedish Match tså ftirtnånsbestämda pensionsplaner, en för
månsbestämd plan avseende sjh-ärdsersättningarefteravslutad anställning,
en kompletterande pensionspian för vissa ledande befattningshavare samt en
långfristig plan för invaliditet. Pensionsplanerna är fonderade och hetalningar
hanteras av en fön-altaradministrerad fond. Övriga planer år ofonderade och
företaget gör betalningar när de förfaller.

Den största pensinnspfanen innefattar amerikanska medarbetare som inte
omfattas av bllektivförhan&ade villkor och är stängd för nya förmånstagare
sedan 2008. Planen är en pensionspian som bygger på en slutlig genomsnitts
lön och som utbetalas till förmånstagarna i form av en garanterad pensionsnivå
med livslång utbetalning. Storleken på otbetalningarna beror på hur länge för
månstagaren har arbetat och lönen de sista åren före pension.

Den andra pensionsplanen omfattar amerikanska medarbetare som berörs
av kulleldvförhandiingar och är öppen för nya förmånstagare. Planen är en så
kallad “dollars times senice pension plan”, där förmånstagarna får en garante
rad pensionsnivå med livslång utbetalning. Nivån på utbetalningarna beror på
förmånstagarnas anställningsud och vilken faktor dollarn ska multipliceras
med enligt vad som faststäils i planen.

Ordinarie pensionsålder förde amerikanska förmånstagarna är 65 år och
utbetalningarna höjs inte med inflationen. Fönaltningstillgångarna är förval
tarregistrerade och det finns särskilda penslonsplansfdrvaltare i enlighet med
anserikanskpensionslagstiftning. Förvaltarna ansvarargemensamt med Swe
dish Mateh för hantering av planerna.

Från den 1januari2016 har Swedish Match ändrat den metod som används
för att uppskatta service-och räntekomponenter i intäkter och kostnader rela
terade till de förminsbestämda pensionaplanerna i USA. Denna förändring
jämfört medden tidigare metoden resulterade i en minskningav service, och
räntekostnadskonsponenter för2Olri. Historiskt sett hardessa komponenter
uppskattats med hjälp aven enda vägd genomsnittlig diskonteringsränta som
utgörs avavkastningskurvan (yleld curvel som använts för att värdera förplik
telsen vid början av perioden. Xi har valt att anvånda hela avkastningskurvan

______________

som metod för att uppskatta dessa komponenter genom att tillämpa de speci -

fika avistakurserna på avkastningskurvan att användas vid fastställandet av
pensionsåtagandet till relevanta prs.gnostiserade kassaflöden. 1 )enna ändring
gjordes för att ge en mer exakt mätning av service- och rintektsstnadskontpo
center genont att förbättra sambandet mellan fön’äntade kassaQfen till mot
svarande avistakars längs avknstningsbrvan. Denna förändringkommer inte
att päverkavärderinzcn avde fiirnsinshcstämda förpliktelserna i USA eficrsnm
förändringen i service och räntekt’stnadsktsmponentema kommer att kom
penseras aven ökning avaktuadella vinster och förluster som redovisas som
erfarenhetshaserade antaganden. Vi ser denna förändring som en förändring
av redovisningsbedönsningar och kommer att redovisa den framåthllekande.

Förvaltningstillgingarna investeras i enlighet med “Statement oflnvestment
Guidelines”. Investeringarna ärval dwersifierade för att en oförm’nl!g utvak
Ung i en enskild investering inte ska fa någon väsentlig påverkan pide totala
tillgingarna. Strategin för att fördela tillgångansa går successivt mot en högre
andel räntehirande instrunsent enligt en räntensatehningsstrategi som kallas
“t.iahility Responsive AssetAlltseation”. 1 takt med att finansieringsläget för
bättras ktsosmer fördelningen mot långfristiga låneobligationer, ellersäbade
tillgångar, att öka med en motsvarande minskning av avkastningsinriktade till
gångar såsom aktier, fastigheter och hedgefonder.

Aktuariella värderingar sker årligen för de amerikanska planerna och tidi
gare har inbetalningar giorts för att uppfylla kraven på minimifondering omen
fonderingsgrad på minst 80 procent i enlighet ned amerikansk pensionslag -

stiftningochdiskretionärainbetalningarhargiorts föratt undvikahegräns
2016 2015 ningar i flirmånerna.

412 689 [len amerikanska sioktårdsplatten erbjuder kraftigt subventionerad sjuk
vård för medarbetare och deras förmånstagare efter pensösncrine För medar

1121 965 hetare som inte omfattas av ktdlektivftirhandiade villktsr stängdes planen för
rna förmånstagare från 2008. Platsen är fortfarande öppen för nya förmånsta

1542 1 682 gare som omfattas av kollektivkirhandlade villkor. Utöver sjukvårdsOirmåner

—90 —91 förpensionärer innefattarpianen ävenliviiirsäkringsförntåner
Storbritannien tillhandahåller Swedish Mateh en fonderad pettsionsplan

för tidigare anställda vid Swedish .\la:clt L’K 1 united med förntåner baserade
pä slotiör.en. Mer än två tredwdelar av förpliktelserna är hänförliga till pensio
nerade ftirmånstagare som redan farpentittn, och persooer som de har försörj
ningsansvar för, och resten är hänförlig titt förmånsucare som kismn:er att gå’
pet,sinn senere - tId ftnns inga aktiva förtnåtsstagare tons får ytterögare förmå
neroch inga nya förminstagare kan ansluta sig till planen.

Pensitrnsplanen tttgör en separat legal enhet och ett separat fiirvaltningsbt
lag. Swedish Match L’K l’ension irustee l,imited, som ansvarar för flirvalt -

ningen a’- planen. En tredjedel av ledningen i fiirvaltningsbolaget utses av för
nsånstagarna seh två tredjedelar av Swedish MaLeh. flfter samråd med Swedish
sIatch fastställer förvaltningsholagets ledning regelbundet den strategiska för
delningen av lillgångarna utifrån experters råd och med hå nsyn till risknivån.

1 slutetav2ol 1 vidtogförvaltniogsbolagetornfattandeåtgärderföratt
minska risken genom att teckna livränteavtal st,m täckte samtliga åtaganden
för pensissnsutbetalningar vid den tidpunksen. Förvaltningsbolaget följer för
närvarande en bred tillväxtstrategi för resterande tillgångar, men letar aktivt
eier möjligheter att minska risken ytterligare når och t,m ftsndertngssituatio
nen tillåter.

Övriga pensionsplaner inom koncernen är förmånsbestämda planer där för
månstagaren far en garanterad pension med livslång utbetalning eller en
ldumpsumma i samband med pensitsneringen. Merparten av pensionsutbetal -

isingarna knmnter från förval:aradministrerade fonder. Det finns även ett antal
ofl,nderade planer där koncernen uppi er pensionsförpliktelserna i takt med
att de förfaller. Hanteringen av förvaltningstillgångarna omfattas av lokala
bestämmelser och lokal praxis i respektive land, sliket ävengäller förhållandet
mellan Swedish Match och förvaltningsbolagen (eller motsvarande) och deras
sammansättning. Swedish Match och förvaltntngsbolagens styrelse ansvarar
gemensamt för styrntngen avplanerna, däribland investeringsbeslot och inbe
talningsschema. Fönaltntngsbolagens styrelser består av foreträdare för Swe -

dish Match och förmånstagarna i enlighet med planernas stadgar.

Swedish Match 2016 / 33



FINANSIELLA RAPPORTER

NO! 22 Fortsättning

Ersättningar efteravslutad
anstättning

Nuvärdetav fonderade
lörptiktetser

Förvaltning stillgång arnas
verkliga värde

Underskott kl, nelto

Betopp i batansräkningen

Skulder
Tillgångar
Nettoskutd 1+)

1 batansräkninqen

Förmånsbestämda
pensionaptaner

Aktuarietta antaganden 2016 iais

Diskanleringsränta, %

Framtida ärliga töneökningar. %
Framtida årliga
pensionsökningar. % 2,4 2,3

Årtig utveckling av
sjukvärdskostnader,% — —

Känstighetsanatys lörviktigare antaganden

Ersättningar lär
sjukvård etter avslutad

anslälln ing

2016 20t5

Aktuariefla antaganden

Koncernens förmånsbestämda pensionspianer beräknas utifrån aktttariella
värderingar. Aktnariellavärderingarberäknas utifrån aktuariella antaganden

när det diskonterade nuvärdet av förpliktelserna ska fastställas. Viktiga aktua

riclbsantaganden ärexempdvis diskonteringsränta.framtida löneökningstakt,
ititlatinn, framtidadödlighetoch utveeUingavajukvärdskostnader.

Diskonteringsränlan fastställs per land baserat på avkastningen för förstklas

sga företagsebligationermed lätnpliglöptid eller avkastningen på statsobliga

skiner flirländerdären fungerande marki,ad med förstklassiga företagsnbhga

Elmer inte är tillgänglig. AnLmganden avseende framtida dödlighet baseras på

publicerad sLatislikoch dödlighetstal från respektive land, Ränteintäkternapå

förvaltningstillgångarna baseras på diskonteringsränta och utgör en kompo

nent iavkastningen på Förvaltningstillgångarna. Ändrade antaganden kan ge

upphov till omvärderingsskillnader, det vill säga aktuariella vinsteroch förlus

ter, i värderingen av koncernens förnsånsbestämda förpliktelser och resultatet

från fmirvaltningstillgåisgarna.Det tutalabcloppetpåaktuariellavimsateroch
förlusterredovisas iövrigt totalresultat närdet uppstår i enlighet osed dcli

aktuariella värderingen. Det tntalabeloppet föraktuariella vinster och förluster

redovisas, vilket innebär att koncernens nettopensionsskuld 1 balansräkningen

inkluderar alla aekumulerade aktuariella vinster och förluster.

Väsentliga risker ‘koncernens förmänsbestämda
pLaner efteravstutad anställning

Förändringar i avkastningen på företags- och statsobligationer skulle påverka

mn-altningsföqaliktelserna MinskadavLmstningskulle minska diskunterings

räntan och öka pensionsrtd-’rna i redovisningen. Förfonderade planer

motverkas emellertid detta av ett ökat värde på fnndernas obligationsinnehav.

1 takt med att Swedish Match går över mnt länebaserade investeringar, kommer

denna tvntverkan att bli större och risken dämpas ytterligare.

Vissa pensionsförvattare Innehar aktier vars tillväxt förväntas överstiga för

pliktelserna på lång sikt samtidigt som depå kurt sikt medför volatililet och

risk. Svag aktieutveckling minskar det fnnderadc resultatet och ökar både redo

visad kostnad och nödvändig finansiering. Sum nämnt ovan avser Swedish

Mateh att på sikt minska risknivån på investeringar i aktier genom att investera

nmer i räntebärande tillgångarsomhättre matchar förpliktelserna i enlighet

mcd den strategi mot lånebaserade investeringar som fastställs i investerings

riktlinjerna Statement of tnvestment Guidelines’
Planerna ger fivrmänstagarna (uds m,fta även deras makar) fiirn,’sncr under

sin livstid. Ökad förvmntad livslängd leder därmed till ökade pensionslörplik

Inser.
Andra risker som planerna är exponerade för är bland annat risken för högre

pösinfiation. vilket innebär att pensionstmthetalninga:na skulle bli högre.

De amerikanska sjuhårdsförpliktelserna innehåller antaganden om ökade

sjuk-sirdskostnader i framtiden i USA (sjukv-årdstrenden). Om de faktiska

knstnatMkningarna blir större än dessa antaganden kommer sjukv-årdsför

pliktdscrna att öka.

Viktigare aktttariella antaganden på balansdagen (uttryckta som vägda genona -

snitt):

Förändring av förmånsbest’dmda förplikteLser
och förvaLtningstitlgängar
Förändringarna i den förmånsbestämda Rirpliktelsen under åretbestodav
följande:

Ersättningar lär
sjukvård etteravslutad

anatällning

Fornånsbestamda förpliktelser 2016 2015 2016 2015

Förmänsbestämd Förpliktelse
vid årets början
Kostnader förtjänstgöring

Ränta på lörptiktatse

Ad,mnistralionakastnaiar — — —1 —l

Avveckling stört ud

Direkta en.ingsbetatningar
från arbetsgivaren --7

Engängsbetatning -2

Inbotatningar frän ptanernas
förmånstagare — — 3 3

Utbatalda ersättningar --154 —166 —29 —27

Betald skatt — —1 — —

Fdra.adring av finansiella
antaganden 215 —Il] 31 —113

Fdränörinä av demografiska
antaganden —16 —78 —Il —86

Erfaren hets baserade
antaganden

Val utaku rsd itfe ren ser

F6rmänsbestämd Förpliktelse
vidårets stol —

____________

Ersättningar för
Färmånsbestamda sjukvård efter avslutad

pensionaptanem anställning

Profil på törmånstagarna i för
månsbeslamda ferpliktelser 2016 2015 2016 2015

Aktiva förmånstagare 1 018 954 633 567

Fcrulbotalt tull törmänstagare 663 410

Pens:onerade förmånstagaro 1 853 1631 487 437

Batans vid årets sLut 3333 2995 1121 985

Vägd genomsnittllq tängd på
förmånsbestämda
pensionsptaner laår l3år I6årlSår

1 tahdlen nedan spedficeras nettoskulden avseende rormånsbaserade åtagan

den efter avslutad anställning:
Ersättnirgar (or

Förmånsbestämda sjukvård efteravstutad
pensianspianer — anstältning

2016 2015 2016 2015

Kenrernen

3179 2857
- — —

-3012 -2397 L-:- — -

167 461 — —

Nuvärdet av otanderade
lörpliktotser 155 138 1121 985

NettoskuLd 1+)
i batansräkningen - - 322 598 1121 985

3,8 4,2 6,2 4,4

3,0 2,9 3,0 30

612

—90 —91 — —

7.0 7,0

Förändringar i diskonteringseintan kan ra väsentlig elfekt på koncernens for
månsbestämda förpliktelser. En ökning avdiskonteringsråntan ntedo.Spro
cent skulle nainska den totala Zrmånsbestämda förpliktelsen med 318 MSEK

689 1121 985 nclt en minskning avdiskonteringsräntan medo,5 procent skulleökaden
tnlala förn,ånsbestäanda rorpliktelsen med 279 MSEK. Ettekten avkånslighets
analysen baseras på en förändring av antagandet om diskonte,ingsräntamed

322 598 1121 985 övriga antaganden oförändrade uch hur detta skulle påverka dekrmånsbe
stämda förpliktelserna.

Färmånsbestämda
— pensianaplaner

2995 3033

56 65

109 123

985 1056

27 41

37 47

hl —52 0 —16

91 183 80 84

3333 2995 1121 985

34 / Swodish Match 2016



FINANSIELLA RAPPORTER

NOT 22 Fortsättning

Ve rkLig 1 värde vid åre ts bO rjan

Ränteintäkter på
Id rya ltn in g st it Ig ln gar
Ad min istra tio ns kostnad er

Engängsbetatncng

Dirakta en;åncsbetaln.ncar
från arbets;ivren

Inbetai.,.,gar från rbotsgvars

Inbetalnngar från anstäLlda

Utbetatda ersättningar

Enaångstetatnn:ar från
artets;ivarefl

Betald skatt

Avkastn:ng på
fdnattningstatgin;ar 114 —63
Valutakursdjlferenser 62 130

Förvakningstillgångarna per den 30 december bestod av följande:

Intåkter och kostnader för förmånsbestämda
ptaner redovisade i resuttaträkningen
Belopp som redovisats i resoltaträkningen består av följande:

—83 —90 — —

15 16 — —

— Aktuarietla vinster och förluster
avseende förpliktelser, inkt.

— — särskild Idneskatt

Avkastning på
— farvaltn:ngst tgåna’, exkL

26
ränte:ntäkter

— Nettointäkt I-l/nettokostnad 1+)
redovisad’ övrigt totatresultat

—27

—
— Avgiftsbestämda ptaner
— Koiscenten har vissa förpliktelser enligt avgiftsbestäntda planer. lnhetalningar

till dessa planer bestäms avviflkor i respektive rian Kostnaderna flit aveiftshe
—

— stämda planer redovisade’ årets resultaträbing uppgår till 125 MSEK (11$).

2015 2016 2015

Kostnader for tjänstgdrng 56 65 27 61
Ränteksstnator på
förpliktetser 109 123 37 47
Räntentäkter Få
fdrvattningstillgångar

Ad minst -at ionskostnad or

Aweokij ngsfirlLst

____________

Nettokostnad (tf redovisad
iresuttaträkningen 98 114 64 88

Plan som omfattar flera arbetsgivare
I:ör tiänstetnän i Sverige finns det en försäkrinpplan som omfattar lera arhets
givare i Ak’cta, Även om platsen klassificeras som en flirxnånsbcstämd plan tons
onsfattar flera arbetsgivare går det inte att fa tillrärkiig information om respek
tivekonds ftirpliktelseroch till gångarnas verkliga värde för att kunna redovisa
den som en förmånshestänsd plan. Därför redovisas den som en avgiftshe
stänsd plan. SwedishMatcl, inhetalningar till Aleetaoppgiekperden 31
decensher2ol6till 33 MSEK (SI), Detmotsvararo,24procent (018) avde
totala inbetalningarna till Alecta. Swedish Mateh aktiva ftirmånstagare i planen
utgöra,nH procent (0,08) av det totala antalet aktha förmänstagare i planen.
Alectahadeideensber20l6en ktsllektivkonstslideringsgradpä l49procent
(t53). Knllektivkonsolideringärenhotfert (sirAlectas försäkringsåtaganden
nttst variationer i kapitalavkastning och fdrsäkringsrisker. Det utgörs av skitl
naden mellan Älectas tillgångar och försäkringsåtaganden till flirsåkringsta
gate esch individuellt försäkrade, Den kollektiva konsolideringsttivån ska ntsr
malt tillåtasvariera mellan l2Snch I55pnscent. nteden målnivåpå l4oprts
cent. Om Me:tas knflektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller
översticer 35 procent ska itgärdervidtas 1 syfteatt skapa förotsättninEar för
att konso!ideringsnivån itergår till nornsalintervallet.

Nettointäkterna.’nettokostnaderna för flirmänsbestämda planer redovisas
under följande rubriker i resultaträkningen:

Ersann n;ar etter a.stuta:
arstjir.ir3. tr.takier kos:,ajer 2016

Ersättr.n;ar for
s ..k’sid stor s’ssO_s

an st 0:n no

2015 2016 2015

Kostnad örsådavarar 26 25 15 17
Admirsistrat.onskostnader 18 28 —3 5
FdrsaLn>sgskas:nader 28 28 16 18

—83 —99 — —

109 123 37 L7
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FörändringariffirvaltningstillgångarnasverkJigatdeunderåretbestodav Intäkteroch kostnaderf’drförmånsbestämda
roljande: planer redovisade i övrigt totalresuttat

Ersättningar for Belopp som redovisats i övrigt totalresultat består av följande:
Förmånsbestända sjukvård etter avslutad

penstonsplar.or — anställning
. . FörmånsbestämdaForvsltn:ngsttllgangar 2016 2015 2016 2015 pensionspianer

0 02397

527

—156

—7

2360

90

—16

62 27

— 3
—166 —29

Enättningar för
sjakvård etter avslutad

anställning
Ersättningar efter avslutad
anstatlning.intäkter och kostnader 2016 2015 2016 2015

245 —243

—115 53

—1 —

19 —215

19 —215131 —180

Fö rya tt ningst i tig1 nga rna
verkligavärdevid årets slut 3012 2397 0 0

Den faktiskaavkastningenpi förvaltningstillgingarna för2Ol6 uppgicktill
097 MSFK jämfört med en avkastning om 28 M 511 för 2013.

Färvattningst.ltgängar 2016 2015

Aktiebaserade instrument’t 1 509 1 047
Skutdinstrument 501 389
Fastigheter Bl 72
Andra tttlgöngar 921 888
TotaLt 3012 2397
‘ Ag.ta —a 22 r — ert ataur i a .,serLre: caSs see, cr:p’, vm fuma

;i.i;a, cz’a:a;a&;aater
E,tst,da’iox±a. a— ‘mg: ..tvmn.a tros i;r:a.r—;or:.J St:rta-reo

Fn rmänstcsam da
penacnsptarer

Eraat:r.r;ar
anatsllning. irtakter och kostnader 2016

Erit:nir.gr for
sj..kvå-d efter a.sLtaa

a,statit,r:

Fn ‘ n’ ånsba ala da
pensior.s:ane

°nanseta Mäster
°ir,ansEe:ta kostnader

Nettokostnad (tf redovisad
insuttaträkningen 98 114 64 88
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122 Fortsättning

Ersättningar bil anstäLlda efteravstutad anstälLning per Land

Förmånsbestämda pcnsionspbnerechersäuningar försjukvård efter avslutad anställning per betydandeland fördelar sig perden 31 decemberenligt I6ljande:

0skontei1ngsränta, %

Franitida årliga löneökningar. %

Fran,tida årliga pensionsökningar. %

Artig utvecktisg av sjukvårdslostnader, %

F’örväntade inbetaLningar nästa r

Filnäntade inhetalningar till förmänshcstärnda planer för ersättning efter avslutad anställning uppgår till 68 MSEK fin helåret 2017.
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Forvallnings
Nu-väide av lillgångarnas

fdrptiktelsen ver*liga värde
Nettoskuld) Nettoskuld! tillgång

tillgång i balansrähningen2016

USA 3462 2046 1619 1419

Storbritannien 786 731 55

övrigavärlden 216 237 —22 —22

TotaLt 6463 — 3012 1452 1452

Färvaltnings
Nuvärde av tillgängarnas Nettoskuld/ Nettoskuld/tillgång

2015 lärpliktelsen verkliga wide tilging i halansräkningen

USA 3031 1421 1610 1610

Storbritannien 756 745 11 Ii

Övriga världen 200 —

—-

233 — —30 —30

Totalt — 3987 2397 1591 1591

Viktigare aktuahella antaganden på balansdagen per betydande land (uttryckta som vägda geitonisnitfl:

USA Storbritannien Ovriga världen

Ersdltningar (är
Förminsbestämda sjukvård etleravslutad Färmånsbestämda Förminsbestämda

pensionsplaner anställning - ponsionsplaner pensionsplaner

Aktuariolla antaganden 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

4.1 6,4 4,2 6.4 2,6 3,7 6,7 4.6

3,0 3,0 3,0 3,0

77 2,0
7.0 7.0

3,3 3,3

2,7 2,3
1,1 1,2

e
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Ø Avsättningar

Långfristiga och kortfristiga avsättningar bestod per den 3! december av följande poster:

Långfristiga avsättnägar 2016 2015

Inkamstskatter 110 121
Omstruktureringar 6 6
Övriga räretseavsättningar 4 5
Uppskjutenersättning 313 271
Cvrga avsättningar - 160 55
Summa långfristiga avsättningar

- 572 456

Avsättningar har under året tiirändrats enligt nedan:

Avsättningar för inkomstakatter
Avsätlningarfiirinkomstskatlerärbänförliga till skattetvisteroeh and,askatte
förpliktelser. Inga avsättningar för inktsmstskatter förväntas tas i anspråk inom
ett år.

Avsättningar omstruktureringar

Avsättningar för omtntktureringskostnader redovisas som avsättningar för
onssiruklureringar. Avsättningarna förväntas normalt tas i anspråk inom ett år,
men en viss andel väntas dock las i anspråk inom fem år.

Övriga röretseavsäftningar

Rörelserelaterade avsättningar som inte är hänfiirliga till omstrukturcringar
eller uppskjulen ersättning redovisas som övriga rörelseavsättningar. En stor
del av övriga rörelseavsättningar är hänförliga till avsättningar flirutestående
inlösen av kortfristiga prodtsktkuponger och framtida pmdttktreturer. Avsätt
ningar som avser kuponger och returer förväntas bli realiserade not!’ ett år
otto ersätts under den perioden med rna avsättningar. Dessa avsättningar klas
sifteeras son’ kortfristiga.

kortfristiga avsättningar 2016 2015

Omstruktureringar 20 42
Övriga räretseavsättningar 96 105
Summa kortfristiga avsättningar 11614?
Totala Långfristiga och kortfristiga avsättningar 667 603

Ovriga rtrese- Uppskj.ten
avsättningar enatinin;

Uppskjuten ersättning

Cvr;a
ass sttn ing a r

Avsättning flir uppskjuten ersättning avser förpliktelser för intlänade ersätt
ningar till vissa anställda och tilldelning enligt den långfristiga ineitamentapla
nen.Vissaanställdakan väljaattskjutauppcn delavordinarie lönoeh/eller
bonus till etl senare tillfalle och de kan skjuta fram sin ersättning till den dag då
degår i pension. fr3n pensionsdagen kan uthetalningar spridas över en period
som inte faröverstiga IS år. Detlångsiktica incilamentsprugnmmetär den
långsiktiga delen avden rörliga lönen för vissa ledande befattningshavare, vii
ken ska regleras in,,,,, tre år.

Ovriga avsättningar

Övriga avsättningar utgörs av långfristiga legala åtaganden Tidpunkten för
reglering förs äntas ligga inom fem år,
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Avsatt nit gar
Aisattrn;ar far Avsattningar
inkamatskatter omstruklcreringar

Bokförtvärdevidåretsbörjan 121 66 111 271 55 603
Avsättningar — 11 30 87 86 216
Ianspräktagna avsättningar — 33 —41 —63 — -137
Återförda avsättningar underåret och ändrade
uppskattningar —21 — —s —

—

Omkiassiticeringar — 0 1 0 — 0
Omräkningsditferenser etc. 10 — 8 19 — 37
Soklörtvärdevid årets stut 110 23 100 313 160 687

5umma
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fl Övriga skulder

Övriga långfristiga skulder bestod per den 31 december av Ibijande:

övriga t5ngfristigaskutder 2016 2015

Icke räntebärande tångfris:iga skulder° 49 12

Långtristiga Finansiella skulder, derivat21 —

_______ ________

Totalt —-

____________________________________________

Il Under 2016 hän!drde sig icke ränlebarande längtr,vtig, skulder Främst lii ylterigaro Fsrpliktalser
dr Förvärv av patonträtler

Långfristiga finansiella skulder, derivat carol cr05 till verkligt värde och inkluderar salutakurssäk
ringar som används För attninska vatatakuraexposeringen av sbligationstin uppta gnaou tländ
ska valutor omåS MSEK 1941

Övrigt -— 26 69

Totalt

_________

1 527 1 659
il Kort troliga tinansietia skutoor, derivat varderas ‘il verkiigt sarde ars inkludera rvauta kurssäk -

r;ngar som används far att mirajea eslatakursenpsivringvnav abcgatienslän oaptagna i utländ
eka vatutcr and 5EK 1—1.

g Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Uppltlpna koslnaderoch förutbetalda intäkler bestod per den 31 deceltsber av
låsijaescle:

Upptupna kostnaderoch förutbetatda intäkter

Upplupna tänorelatendo kostnador

Upptupna semestertäner

Upplupna sociala avgifter

Upptupon ränta
Ovrigt

Totatt

fl Finansiella instrument och finansiella risker

Verksamhet

Swedish Matcls är genom sin internationella vurksamlset exponeral för finan
sida risker Med finansiella risker menas de Iluktuationer i Swedish Match kan
saflöde som förklaras av förändringar i valtstakuraer och räntenivåer samt refi
natssierings- och kreditrisker. För hantering av finansiella risker har Swediolg
Matcls en, avstyrelsen fastställd, finanspolicy Koncernens finanspulicy fornsar
ett ramverk av riktlinjer och principer för finansverksamheten och hanteringen
sv de finansiella riskerna. De centrala funktionerna består av Financial Servi
ces och Treasury. vilka ansvarar för koncernens upplåning, cash mangetnent
inklusive cash ponls och hantering av lihidetsöverskott samt hantering av
valutor och ränlor, Treasuty fungerar sona internbank för koncernens finan
siella transaktioner, Swedislg klaIch ketoscernens fitsansiella riukhantering är
entraliserad för alt tillvarata slssrdriftsfördelar och sytsergicifekler sami flir alt
svin une ra operativa risker.

FinansielLa instrument
wed vis M,stch använder olika typer av linan siell 5 i nsl rument för st t hantcra

koncernens finansiella axposserisig snm uppstår i alrarsverksaonhesen och i
koncernens till gångs- och skuldhaaslering. Förutom lån atsvär.ds även valuta
orly derivalinstrttment i syfte att reducera Swedish Statch finansiella expone
ring- De mest frekvent nyttjade derivaten är valutalerminer, valusaswappar och
ränteswappar. Nedan fåljcr en tabell över samtliga derivat värderade till verk
ligt värde. som påverkar koncernens resultat - och balansräkning.

Vatutaderivat 2 836 — 65 1 791 0 —

Ränte- och
vatutadcrivat° 7 053 36D - 78 5171 267 101

Totalt - 9 88! 340 143 — 6 962 267 101

°Varav såkrings
redovisning
Kassaftödos
säkringar’1 7053 340 78 5171 26? 101

Valu ta ris ko r
1112 1 223 Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital på

324 387 olika sätt:
65 — Resultat — när intäkter från rnrsåljning ncls kostnader för produktion är i

olika valutor (tranaaktionsexponeiing).
• Resultat — när de utländska dotterföretagens resultat räknas om till svenska

kronor (omräkavingsexponering).
• Resultat — när an och placeringar är i annan valuta än enlsetens funktionella

valuta (omräktsingsexponering).
• Eget kapital — när de utländska dottcrförct-agens nettotillgångar räknas om

till svenska kronor (områkninesexpuncring).

1 koncernens resultaträkningingårvalutakursrörluater med -3 MSEK (8) i
rörelseresisitatet och valotaktsrsfiirlssster ned -2 MSEK (3) i flnanvnetts,t.

Tra nsa ktionsexponeri og

2016 2015 För koncernen fonns en balans mellan in- och utbctalnitsgar vilket begränsar

2/6 181
koncernens transaktionsexpnnering. Transaktionsexponering uppkommer då
vissa av koncernens tillverkande enheter’ Europa gör inköp av råtobak i USD

65 62 samt genom den europeiska verksamlsetens export av tändare och tändstickor i
/S 58 VS», Den störstaexponeringenäri NOKtill löljtlavattsnusststnsäljs i Norge

1 IIS 109 är tillverkat i Sverige.

—

- 366 305 Det förväntade kommcrsiclla valutallödet ncttn efter motriktade flöden

856 715 i sansma valutt’r(transaktiunsexpentcriisgets) uppgärpåårsbasistillcirka
--

-
722 MSEK. Det är ftirdelatenligt fliljande: -136 MSLK iNOK(641 procent).
tS5MSEK i VS» (26 procent). 36!slSEK iGOr (5procent). I8MSEK i EUR
(3 procent) och i övriga valtttor 17 MSEK (6 procent). Eftersom Swedish Matcl,
transaktionscxponcring är begränsad görs (Te säkringstransaktionen Evenrocll.u
säkringstransaktinner baseras på riskexponering. rådande marknadsmrhållan
den ocls andra strategiska bcaktandcn. Per den 31december2016 var ingen
tmnsaktionsexponering mr 2017 säkrad. Fngenerell höjnino mcd toprnceni
av den svenska kronan gentemot koncernens samtliga transaktionsvalutor har
beräknats minska koncernens resultat före skatt med cirka 70 MSEK(57),
varavll i NOK, 19 i VS», 4 iCHI’ och 3 i övriga valutor, rör år 2016.

0 mrkn ingsexpo nering

Valtttakursförändringarnas mcst sigtsifikatsta inverkan på koncernrcsultatet
kommer via omräkningen av dotterföretagens resultat. Resultatet i koncernens
bolag räknas om till genomsoaittskurser. Effekter hänförsig främst till VS»,
EUR och URI.. Den enskilt största exponeringsvalutan är VS».

När de utländska dolterfssretagens nettntillgångar räknas om till svenska
kronor lllvlsstär on, räkoitsgsd ilferes ‘ser som förs d im kt till kotseernetts egtsa
kapital Nsilloinvesteringena exponering uppgär till5 172 MSEK i VS» (87
pmcentL3äl MSFKi EUR(6 procent), 266 MSEKiURL (4 procent) och 159
MSEK (3 pnlLent) i andra valutor Swedish Matcll säkrar generellt inte det egna
kapitalet i utländska dntterföretag. Om den svenska kronan törsngas med to

procent mot samtliga valulor i vilka Swedish Match har utländska nettotill
gångar, skdleknncemensegetkapisal påverkas negativt medcirka5t9MsFR.
varav 517 i VS» och 2 i andra valutor, baserat på exponeringen per den 31
december2016.

Utestende derivat

69 200

la 212

_____

2016 2015

Noninetit Tillgångar Skuld Nominetlt Tillgångar Skuld

Övriga kortfristiga skulder bestod per den 31 decensber sv följande:

Övriga kortfristiga skutder 2016 2015

To ba ksskatter

Mo rvä rde skatteskuld

Kortfristiga tlnans;eUa skulder, derIvat:1

il lsstrumenten ärvaluts - och ranteawappar Oet finns inga villkor i dessa transaktioner sam kan
orsaka vd sonlig., sk’ ltnadvr i hvdgingrolatisnen mods n dessa derival och de undvrliggando skal
dvrna.
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Hal N Fortsättning

Ränterisk
Swedish Match-koncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapi
tal, kassaflöde från löpande verksamhet och upplåning. Räntebärande lån och
pensionsfcirplihelser exponerar koncernen för ränterisk. Förändringar i ränW•
nivå har en direkt inverkan pft Swedish Match räntenetto. Koncernens poficy är
att lineskuldens räntebindning ska vara kortare än fem år. Den Ud det tar flir en
permanent förändring av ränlenivån att slå igenom på ränteneUot beror på
länensräntebindniogstider. Koncernens mMfiirsin räntehindningäratthaen
jämn och lig räntekostnad. Ränteswappar och valutaswappar används i huvud
sak till att onsvanWa lån till SEK och fasta räntor, Per den 31 december2016
uppgick den genomsnittliga räntebindningen på koncernens lån till 4.2 år (3.2
år) med hänsyn tagen till ränteswappar. Räntefiirfailostrukturen per den 31
december 2016 var följande:

År

Lån och effekter av
Un derivat

Fast Rhrtig Fast Rortig

2017 2062 5 2062 5
2013 932 347 902 347
2919 954 230 956 200
2020 799 — 799 —

2021 697 — 697 —

2022— 6471 — — 6671 —

TotaLt 9 664 552 9664 552

l’er den 31 december2ol6beräknas engenerell hötning med 1 procent (IM)
bp) på den korta rörliga räntan på sku!den och tiverskouslikviditeten höja kon
cemens resultat föreskatt medcirka2MSäK (12) årligen. Denräntehärande
nelosl-åneskulden (inklusivepensionsförplikcelse netto) persansma datum
uppgick 1i117 941 .\lSLiKr922).

Fn höjning av räntan mcd 1 procent (100 bp) skulle ge cnmä’entllg effekt på
eget kapital till föhd av kassaflödcssäkringar

Retinansieringsrisk och Likviditet
Refinansieringsrisk definieras som risken att marknadssituationen vid tillfället
för rclinansieringcn gör uppläningcn dyrare än heräknat. ?.Icd likvldhtctsdsk
avses risken actintekunnatsppfyllalöpandebetalniogarsomen följd avotill
räckliglikviditet eller svårigheter att uppta externa lån. Swedish Match haren
central finansieriogsfur.ktion, vilket innehäratt så stor del sens möjligt avkon
cernens externa upplåning hanteras centralt. Extern upplåning kan dock ske
hskah länderdar regleroch skatter gör centra! finansteringomöiligeller där
en sådan inteärckotionsisktförde!aktig. Swedish Mat;h förtökerhegränsarefi
nansieringsriskcn genom att ha en god spridning uch en viss längd påsin brut
toupplåning sanst at: inte hIt beroende av enstaka fir.ar3ieringskähor.

Swedish Match har en svndikerad bankfacilitct ons 1 500 2.ISEK. varas en
fjärdedel förfal’c r i december 2020 och tre fjärdedelar forfaLer december
2021. tlennavarvid årsskifteteutnyttjadoch innchY:Ier inga finansiellasill
korslgränsningar 1 illgängliga medel i likvida medel och garankradekredit
facilitetervidretsslutuppgicktill4 864 MSEK Härav utgjorde 1 5 MSFK
bekräftade kreditl iftenoch wsterandel 361 NESl-R utgjssrdcsavlikvidamcdeL

1 luvuddelen av Swedish Mateh finansiering utgörs avettg!nha!t medium
term tante program (M[N) stsm harett rambelopp run 1 500 MEUR Program
DILL är ett ohekräftat låtteprogram DLII tillgången kan ktsnttna att begränsas av
knncernens kreditvärdiglset och rådande marknadsvillkor. Den 31 december
2016 var det gltsbala programmet utnyttjat med 10243 MSFK. Den genom
snittligaförfallnstrukturen på koncernens ohligationsupplåning per den 31
december 2016 uppgick till 4,3 år,

Swedish .latch tntala odiskotsierade kassaflöden avseende tänekällon mlle -

ske räntebetalningar, negativa derivat (derivat med positivt verkligt värde
ingår inte), Icverantörsskulder och deras flirfalloprofiler fördelar sig enligt
följande:

År
MTN -lån Negatra teserantörs- Tstals Tatatl

nit. ränta derivat skcldar kassataden bakfart varda

2017 2275 35 686 2996 2806
2018 1616 36 — 1650 1259
2019 1272 34 — 1306 1164
2320 696 34 — 923 809
2021 582 34 — 616 5C8
2022— 6704

- 122 — 4826 - 4500
Totalt 11163 293 686 12122 11066

Swedish Match har under det globala MTN-programmet emitterat obligatio
ner i 551<, SUR, USD och CHI’. Upplåningen i LUR, USO och CHI’ är säkrad
till 551< genom valuta- och ränteswappar. Genomsnittliga räntor för utestående
obligationer (inklusive derivat) den il decensber 2016 var 34 procent (42).

Likviditeten inom Swedish Match hanteras centralt genom lokala cash p00-

ler. Koncernensbolag ska placera (dcviditeten på cash pool-konton eller, om
sådana inte finns hos koncernens treasuryfonktitsn. Undantag medges endast
om lagstiftning filrbjuder cash pnnl-knnton eller interna deponeringar

KassafLödessäkringar och säkring av verkligt värde
Kassaflödessäkringar
Tabellen nedan visar den årliga förändringen av verkligt värde från ingående
balans, vilken redovisas i övrigt totalresultat, och de belopp som omklassifice
ras i resultaträkningen under året och som tidigare redovisades i övrigt total-
resultat. Under 2016 fanns inga ineffektiva delar av kassaflödessäkring.

kring s att ro ni en!
derivat -75 1 15 —161
Totalt —75 —Bl 15 —141

Sakringsinstrun. ent,
derivat —169 86 8 —75
Totatt —169 86 8 —75

Förfallnprofil for räntehetalningar på derivat som onsfattas av kassaflödessäk
ring visas i tahellen nedan.

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

Räntebetatningar —257 —155 —155 —116 —116 —35L

Säkringavverkllgt vät’do

Vid äreu sltit fanns inga utestående säkringar av verkligt värde,

Likviditets- och kreditrisker
För att begränsa likviditets och kreditrisL-r tårplaceringar och transaktioner i
derkatendas: skei instrument medhöglikviditetoch med ntntpartermed hög
kreditvärdighet. Swedish .‘slatch övcrskesttslikviditet placeras, ftirttttsn på
hankkonton,ltuvudsakligen ideposit nsed hankeroch institutioner. [len 30
december2ot6 uppgickdengentsntsnittligaräntebindningen ftirkoncernens
kortfristiga placeringar till mindre än en nsånad.

Koncernens fioanspoliq- regierar maxinsal kreditcxpnncring (sirolika nsot
parter Målet äran motpartcrna ti] Swedish Matct i finansiella transakticiner
ska ha ett kredithetyg om lägst kategori A från Standard & Poor’s eller motsva
rande från Mood) ‘5.

För att begränsa kreditrisker i fordringar från banker relaterade till derivat
instrument, har Swedish Matcls ingått nettingavtal, sä kallade liDA Master
Agreements, med alla sina nsotparter. Dessa avtal ger rätt till nettning av värde
ringar på tillgångar och skulder. ons motparten inte fullgör sina skyldigheter.
som vid inställda bctalningar. Tahellen visar nettoexponeringar per den 31
decensber 2016. Inga säkerheter har tagits emt,t eller ställts.

2016

- Ebrändring av
1n vtvårde

Allakerat tät
resultat 31 dec

2015

Färandrng si

1jan verkl;gt varda
Attekerat titt

resAIat 31 de:
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fliT 26 Fortsättning

Derivat som omfattas av nettingavtal

Belopp for finansiella instrument som inte kvittas i
balansräkningen. men som är föremål rar nettingavtat2016

Sruttobetopp för finan
siella Instrument Neno

Derivat — tillgångar 340 —87 252

Derivat — skulder 163 —87 56

Bruttobelopp fdrfinan- Belopp färlinansiella instrument som inte kvitias i
2015 siella instrument balansiikningen. men som ärfäremål färnetfingavtal Netto

Derivat — tillgångar 306 —131 173

Derivat — skulder 176 —131 45

Perden 3! december2016 uppgickden totalakreditexponeringen i derivat- intetillämpas. Ucrivat hänfärtiga till kassaflödessäkringar redovisastill verk-

instrument till 252 MSEK och ilihida medel till 731 MSEK. Risken all koncer ligt värde via övrigt totalresultat i nivå 2’ verkligt värde hierarkin. Finansiella

nenskunderinteuppfyllersinaåtagandeo.detvill sägaattbetalnlngejerh.ills tillgångarrorflirsäfjningredovisas till verkligtvärdeviaövrigt totalresultati

rör kundfodringar, reduceras av att Swedish Matchkundfodringarärfördelade nivå 1 iverkligt värde hierarkin. Mia övriga poster. utom räntebärande sk-uf der,

på många olika kunder. På balansdagen ffirelåg Ingen betydande koncentration har kort löptid och betraktas som icke räntebärande och därför är det totala

avkrcditrisk ikuncernens kundfordringar. Koncernens kundfordringar upp- bokfiordavärdetpå de finansictla instrumentenoch detberäknadeverkligavär

gick till totah 1 539 MSEK (1 547). För ytterligare information, se West 18 Knud det detsamma. Detbokförda värdet på räntebärande skWderskiijersig från det

forclringnr. verkliga värdet på grund av ändrade marknadsräntor.
Swedish Maich följer lFRS 7 för finansiella instrument värderade till verkligt

Rating värde i balansräkningen, vilket innebär att verkliga värden ska Idassas enligt en

SwedishMntchtsadeperden3l december2ot6följandekxeditraiiisg frånstan hicrarkisumrcflckterarbctydclsen avdenindatasomanvändsenligt f6ljande

dard & l’ooii respektive Mondy’s Investors Service: nivåer;

. -
Nivå 1 — Nulerade 1,rker (ojosterade) på aktiva marknader.

StandardåPoors Moodys . .. . .

• Niså 2— Annan indala an de noterade priser som ingar’ nivå 1 och som,

t a0 rating BB Saa2 antingen direkt eller indirekt, är observerbam.

Of look — - —
-- Stable - - - Siable • Nivå 3— lndaiaso,n intebygger päohservaharmarknadsdata.

Bokförtvärdeochverkligtvärde
Allapisstersomärvärderadetillverkligt värdeibalansräkningen anses ingåi

. . . - . . nivå 2 i verkligt värde hierarkin bestäms mcd hjälp av officiella naarknadsnoie
Neclanslaende tabell visar boklbrt varde (inklusive upplupen ranta) och verk- - - . - . .

. . - . . ringar fiir liknande instrumentoch diskontenng avframtida kassaflodtn
ligi varde per kategori av rantebarande finanstellt instrument, inklusive mya i

. -
. , . .

. Angivna varden or indikativa och kommer inte nodvandigtvis att realiseras.
verkligt varde hiemr.cao, per den 31 december2016. Poster redovisade till verk

Iigf värde i ressilt-aträkningenbesilravderivat, förvilkasäk-ringsredovisning

Po:tcr redo f in-In ,wll,i
visade liii verkligt l,tiqinij.ir Övriga Ka;i Irke Summa Uehknat Verkligt Verkligt

vii det resultat Un och sam kan linansiella Ilödro financiefia bokfört bokfört värife yard.,
2016 räkningen fnrdringar ‘..allns skulder säkringar instrument virde värde nivå 1 nivå 2

Kundfordringar — 1 539 — — — - 1 539 1 539

Övriga lSngfristiga tillgångar — — 7 7611 — —
- 2 761 2 761 2 761

Övriga långfristiga fordringar — — -- — 328 66’? 776 776 328

Dvriga kortfristiga fordringar — — — — lO 206 216 216 10

Förulbotatda kostnader och upptupna
intäkter — -- — — 2 80 82 82 2

Likvida modet - — 3 364 — — — — 3 364 3 366

SumnatilLgångar - — 4903 2761 - 340 733 8736 8736

Räntebärande skulder — — — 10 216 - — 10 216 10 545 10 545

Ovriga skulder 65 — — — 69 1 511 1 645 1 645 13/

Upptupna kostnaderoch törutbytatda
infäkfor — — — 96 9 769 856 856 9

Lovcra,:ärs5kutder — - — 686 — — 686 636

Summaskutder 65 — — 10998 78 2260 13401 13730

i Fran5ielb :ii;qänja - sam kai ss! as teal3r 55 selier 1 STO redo.-ade sa” fi:ianeutl t.ilgä —g Se No! !&

Poster reda
övade till verkligt Ovriga Kassa i:ke Samma 8e’äknal Verkligt Verki-gi

värdei resalfat Lm och f-na-a:ella fledes - finansiella bakfört tokfon varde varde

2015 räknineen fordringar skalder sakringr nstr.jrnent värde varde nivå 1 nivi 2

Kundfcdringar — 1 567 — — — 1 567 1 547

Övriga lingfrist’ga fordringar — — — 324 397 721 721 326

Ovriga kortfristiga fordringar — — — — 153 153 153

Förutbetatda kostnader och upplupna intäkter — — — — 104 104 106

Likvida medel — 1 732 — — — — 1 732 1 732 —

Summatitigångar — 3279 — 324 654 4257 4257

Räntebärandeskutder — — 8266 — — 8266 8713 8713

Övriga skulder 21 — — 198 1 652 1 871 1 871 219

Upplupna kostnaderoch förutbetatda intäkter — — 92 18 605 715 715 18

Leverantörsskutder — — — 602 — — 602 602

Summaskulder 21 — 8960 216 2257 11454 11901
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fl Operationella Leasingavtal

Koncernens leasingkostnader för operationella leasingavtal rör 2016 uppgick
till 57 MSFK (58).

Framtida ärliga minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operatio
nella leasingavtal med initiala eller återstående löptider på ett år eller mer för
faller enligt följande

fl ni m ileaseavgi fte r 2015

Inomettår 51 51

Sebare än ett år men inom fem år 155 171

Senare än fem år 43 31

Totatt — - 250 253

Operationella leasingavtal hänför sig främst till hyra av fastighet.

fl Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

Perden3t december2016 hadekoncernen 63 MSEK(59) i ställdasäkerheter
hänförliga till kapitatftirsäkringar som ställts som säkerhet för vissa pensions
förpliktelser. 1 enlighetmed lAS t9harkapitalfdrsäkringarställdasom säker
het förvissa pcnsionsftirptiktelser i form avavgiftshestämdaplaner om 63
MSEK(59)k-vittatsmot uppskjutenersättningilångfristiga avsättningarper
den 31december 21116.

fl Åtaganden samt eventualförpliktelser och
eventualtiLLgångar

EventuaLförpliktelser

Borgensförhindelser för dotterftiretag a’ser åtaganden till förmån för bolagen
utöveri dotterföretagen nyttjade och skuldftirdahelopp. Övrigaborgens och
eventualförpliktelser avser åtaganden gentemot tobaksodlare om framtida
inköp av råtohak samt garantier ställda gentemot statliga myndigheter för kon
eernföretags fullgörande av åtaganden i samband med import och betalning av
tohaksskatter.

EventuaLforptiktetser 2016 2015

Borgeneförbindetser titt förmån för dotterföretag 51 51
Ovrigaeventualförpliktetser 179 156

Totatt 230 205

Rättstvister
Bolaget är involverat i ett antal rättsliga processer. Även om utgången av pro
cesserna inte med sikerhet kan föratses och följaktligen inga garantier heller
kan lämnas, är företagsledningen övertygad om att skyldigheter hänförliga till
desa tvistur inte kommeratt inverkavasentligt på Swedish Mawh finansiella
ställning eller resultat, om de ens far någon inverkan alls.

Konkurrensverketstämde under2ot4Swedish Maich Nnrth EuropeAn (ett
dotterfliretag till Swedish Match AB) vid Patent- och marknadsdonastolen,
eftersom konkurrensverket hävdade att ett system med etikettermallar, son,
användes under vissa perioder 2012 och 2013, innehar en överträdelse av kon
kurrensreglcrna. Swedish Match har under hela processen kraftfullt tillbakavi
sat anklagelserna. Den 8 februari 2017 meddelade Patent- och marknadsdom
stolen dom i malet. Domstolen anser att systemet med etikettmallar strider
mot konkurrenslagstifiningen. Swedish Match dömdes att betala cirka 3
MSEK konkurrenvskadeavgtft plus rätwgångskostnadcr Swedish Match har
överklagat domen.

PinkertonTobacco Company (dotterföretag ttll Swedish Match USA, Ene.)
har angivits som svarande i några av de mer än 1 200 mål mot cigarettillverkare
och andra tobabföretag som anhängiggjorts i delstatsdomstol i West Virginia.
Pinkerton har dock avskil ts från den sammanslagna processen i dessa mål och
det är inte känt om någon av kärandena i de avsldlda målen avser att driva krav
separat mot Pinkerton. Även om företagsledningen inte på ett meningsfullt sätt
kan uppskatta den betalningsstqidighet pågående eller befarade tvister av detta
slag skulle kunna medföra, är det företagaledningens uppfattning att det finns
goda försvar mot alla krav och att varje fall ska försvaras med kraft,

EventoaltitLgångar

Vid försäljningen av den tidigare hunzdkontorsbvggnaden i Stockholm 2007,
sålde Swedish Match ocksä två närliggande tomter, vars slutliga försäljnings

pris var beroende av godkännandet av en reviderad detaljplan. För den ena
tomten erhölls detta godkännande 1januari 2013. och Swedish Match erhöll en
ytterligare köpeskilling om t61 MSFK under det förstahalväret 2013. Färden
andra tomten erhölls godkännandet ijanuari 2017 och Swedish Match fick en
ytterligare intakt i februari 20t7. Kapitalvinsten om 107 MSEK redovisas under
första kvartalet 2017.

SM Philippines mc.

SMINT Hotdings Corp

Swedmat Corp Filippinerna
Swedish Match Fåsforos Portugat
Portugal. SA

Road Carga Sweden Hotding AB
Lysstickan AB

SMD LegistrcsAB

511 tndustries Fastighets AB

511 mndustries AB Sverige

511 mntettectuat Property AB Sverige
511 Norih Europe AB Sverige
Svenska T’andstjcks AB

Svenska Tändsticksbalaget
Fö rsä ni ng sakt iebo le g
SM Cigars Hotdng AB

Swedish Match USAS Sverige
5110 Lng:stics Hotdng AB
5110 Logistics Ornäs AB

511 P111 Internauonat AB

Svenska Tobak, AB

511 Treasury Switzerland AG
511 Kibrit ve Cakmak Endustri A 5.
511 Cgars Hotding mc.

511 Cigars mc,
511 USA ln:

511 LeafTobaccoCompany

511 NorihAmerira LLCr

The Pinkerton Tobacco Co. LLC° USA
Fcrts:an•rgvn•rrs’stra1sa’j:r,ka:r,•rdwk’a9ab:ag Z:re:kr.rgvn r’enä.sr,flfle
v:an:e C’etaj
IM 9 tro, Ars ‘.oa ro och The P.r kant: n T:ba::o Ca byte i de:emcsr 20’ 1 namn iLi 5 “I 9 orm
Amr:a LLC res:ektve The 0r kent:— T:ba::a Ca
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2016 fl Koncernföretag
Agarandeti%Dotterforetagets

Oatterföretagsinnehav” säte, tand 2016 2015

511 Comercio Importacao e
Exportacao Ltda Brasilien

Brasilien
Brasilien

Brasilien

Dominikanska
republiken r

100 100
100 100

99,7. 99,7
100 100
100 100

511 da Arnazonia SA.
SM do Brazit SA.
511 BrazitHoldingAB

511 Dominicana, SA.

511 Deutschland GmbH
SM Malaysian Holding AB
SM Group BV

SM Lighters BV

511 Overseas BV

511 Distribution WS
511 NorgeA!S

Tyskland

Malaysia
Nederländerna

Nederländerna

Nederländerna

Norge

Norge

Filippinerna

Filippinerna

100, lao
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100

100

100

100
iao

100

100
100

100

100
100

100

100

100

100

100

Sverige

Sverige
Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

100 100

100 100

100 100

100 100

100, 100

100’ 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

SverigeSvenskt Snus AB

Nya AB Sverige 100 —

Schweiz
Turkiet

USA

USA
USA

USA

USA

100 100

100 100

ico 100

100 100

100 100

100 100

lao 100

100 100
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Betalda ränloroch erhållna räntor 2016 2015

Erhåtlen ränta 48 1?

Erlagd ränta —623

Totalt —345 —406

samlieten.

Av och nedskrivningar

Förändrade avsättningar

Förändring i förmånsbestämda pensfonsplaner

Förändring i inbetalningar från arbetsgivare i
förvaltning stittgånga rna
Förändring upptupna räntor

Förändring avverktigtvärde och oreatiserade
ku red if t e ren ser

floalisorade kursdifferenser, övorfört titt
non sicö n g eve rksamhe ten

Kapilalvinst från a’qttring av aktier i intresseföretag

Kapitalvinst från försäljning av materiella
s nI äg go ing sti ltgångar

Kapitalvinst
Kapifalvinst från avyttring av aktier i intressefliretag härrör från den partiella
försaningen avSTG till cttbelopp om 1208 MSEK (—) och en orealiserad
vinst från omvärdering av Swedish Match kvarvarande innehav i SIG till
niarknadsvärde om 902 MSEK (—).

Kapilalvinst från försäljningavmaterMla anläggningstillgångarom 145
MSEK avser avyttringen av en distributionsanläggning.

Investeringar i intressefdretag under 2016 hänför sig till investeringar på 5
MSEK i ED RoadCargo AB. För ytterligare information, se Not 11 Andelar i
ii,tressefliretag och fotot venturts.

Andelar ijointventurcsunder2ol5hänhirsigtill investeringarpå25 &ISEK
i SMPM International All. Under 2015 förvärvade Swedish Match resterande
50 procent i SMPM International AB till en köpeskilling omö MSEK. medför
värvad kassaochbankom 19 MSEK. Effekten påkassaflödet nells, flirkoncer
nen var 13 MSEK.

Avyttring av dotterföretag

Inga dotlerföretag avyttrades under 2016 eller 2015.

9 Närstående

Företagets närstående parter ärjoint ventures, intresseföretag och ledande
befattningshavare med betydande inflytande i företaget. Ledande befattnings
havare med betydande inflytande nmfattar Swedish Match styrelse och kon
cerniedningen. Transaktioner med närstående parter görs p marknadsmäs
siga villkor. För vidare information om koncernens transaktioner med »lot
venlures och intresseföretag, se Not l4Andelar 1 bitrenere&ig och fotot ventsi
res. Information om ersättningar till styrelsen och koncernledningen framgår
av Not 5 Personal. Utöver detta, och med undantag för koncerntransaktioner
som elimineras i sin helhet i koncernredovisningen, har inga andra transaktio
ner med närstående parter gjorts under året.

2017.
Vid försäljningen avden tidigarehuvudkontorsfastigheten i Siockhobn

2007. sålde Swedish Match också en närliggande Long, vars slutliga försälj
ningspris var beroende av godkännandet av en reviderad detaljplan. 1januari
2017 mottogs detta godkännande t,cls Swedish M atch har fött erlsäl la en ytterli —
gare intäkt i februari 2017. Kapitalvinsten om cirka 107 MSEK redovisas under
det första kvartalet 2017.

Den 8 februari 2017 meddelade Patent- och marknadsdomstolen att etikett
mallar som har använts för Swedish Match och andra leverantörers produkter
i Swedish Maich egna snusk7lar under delar av 2012 och 2013 strider mot kon
kurrenslagstifttitngen.SwedishMatchliardönstsatthetalacirka 38 MSEKi
konkurrensskadcavgift plus rättrgångskostnader. Swedish Match har överkla
gat dt,n,eii.

fl Uppgifter om moderbotaget

Swedish Match AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stock
holm.

Moderbolagets aktier är registrerade på Nasdaq Stuckht,lm. Huvudkontoret
har besöksadress Sveavägen 1-1 och postadress 11885 Stockholm.

Knncernredovisningen för år 2016 består av moderbolaget och dess dotter
företag. tillsammans henämnda koncernen. 1 koncernen ingår även ägd andel
av innehaven i intresseföretagochjointventures.

9 Tilläggsupplysningar till kassaftödesanatys
Definitionen och samniansättningesa av lik-vida medel är kassa och bank.

Betalda och erhållna räntor redovisas som kassafiöden från den löpande verk-

Justering (dr pastersam inte ingiri kasaatlödot 2016 2015

339 317
— 60 9 Händelser efter rapportperiodens sLut

166 206
Den 19januari 2017 avyttnde Swedish Match 9 miljoner aktier i STG till ett

—566 —91 pris om 118 DKK per aktie. Från denna avyttring erhöll Swedish Match 1 353

53 —28 MSEK. neltn efter transaktionskostnader. Efter transaktionen innehar Swedish
Match 9 069 906 aktier, vilket motsvarar 9,1 procent av det totala antalet aktier i

21? 21 STG. Swedish Match har förbundit sig till en lock-up på60 dagar avseende det
återstående ägandet i SIG. Den skattefria kapilalvinsten från avyttringen i

-284 35 januari uppgick till 131 MSEK och motsvarar skillnaden mellan priset vid

-2 109 — avyttring och marknadsvärdet vid omklassificeringen i september 2016 exklu
sive transaktionskostnaeler. Kapitalvinsten redovisas under det första kvartalet

145

Ovrigt

___________

Totatt

________

—8 —23

—2338 612

Andelar i intresseföretag,joint ventures och övriga botag
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKMNG

MSER Not 2016 2015

Nettoomsättning 1 Fa- 52 60

Administrationskostnader 2.7.26 —262 —104

Övriga rörelseintäkteroch övriga röretsekostnader 3
-— — — - -

Röretseresuttat —208 —165

ResuLtat från andelar i koncernföretag 4 - 3319 2979

Ränteintåkter och Liknande resultatposter 6 6 0

Räntekostnader och Liknande resuLtatposter 6 . —715
—

796

Resultatefterfinansiettaposter 2601 2038

BoksLutsdispositioner 5 1 859 1 756

ResuLtat före skatt 6260 3794

Skatter 6 -e
•

— _8 -180

Åretsresuttat 4041 3614

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVEF TOTALIIF.SULTAT

MSLK Not 2016 2015

Årets resuLtat
- 6 041 3616

Övrigt totatresultat som kan omföras till resultaträkn ingen

Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassattddessäkringar —81 86
Förändringar i verktigtvärde på kassaftödessäkringaröverfört lItperiodans
resultat 16 8
Skatt hänförtig till poster övrigt totatresultat 6 16 —21

Årets övrigt totatresuttat, netto elterskatt

_______________ ___________________________

—51 73

Årets totatresuttat

______________________________________ ____________________________________

3 990 3 687
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MODERBOLAGETS ALANSRÄKMNG

TiLLgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 2

FinansieLla antäggningstiltgångar

Andelar i koncerniöretag

Ovriga långiristiga fordringar

Oppskiutna skattefordringar

Summa finansieLla antäggnlngstilLgångar

Summa anLäggningstitigångar

flundel eget kapEtai

Akt:ekapital

Fru eget La pital

Fond för vorkigt väric

Bl ,nserat resuLtal

Årets resultat — — —

SUMMA EGET KAPITAL

Obeskaltade reserver 13

Uvruga avsMtnfngar

Summa avsättningar

14 100 68

100 48

Långfristiga skulder

OblIgationslån

Skuldertilt koncernibretag

Ovriga skulder

Summa Långfristiga skuLder

Kortfristiga skulder

Obligationslån

Leve ranlörssku Id er

Skulder till koncernföretag

Skatteskuldor

Ovrigs skulder

Upplupna kostnader och törutbetatda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITALOCH SKULDER

69 198

26338 25911

14SEK Not 31 december2016 31december2015

8

9

6

49346

328

3

48527

326

0msttningstiLlgångar

Fcrdringar på koncurnförotag - - -

Fordringar på intressetäretag

flitiga fordringar 10 —

Förutbelalda kostnaderoch upplupna intäkter —- ii

Summa omsättoingstillgångar

Övriga kortfristiga pLaceringar 25

SUMMA TILLGÅNGAR

67 32
49719 68883
49721 68886

2280 2214

Eget kapital 1?

10 3

16 10

2307 2227

1 005

______

53032 51113

390 390

-110 —59
6113 17270

4041 3614

18434 21215

995 675

17

15 8169

16 18100

7613

18100

6

18

2042 650

15 9
6962 2660

9 19

3 5
154 141

7165

53 032

-

3263

51113
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FÖRÄNDRINGAR 1 MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Eget kapitalvid årets början

kets resultat

Årets övrigt totatresuttat, netto efterskatt

Årets totalresuttat

Vinstdisposition

Utdelning
Återköp av egna aktier

Avsättning titt fri reserv genom indragnng av egna aktier

Fondemiss,on

Eget kapitatvidårets slut
Ii Fa rd far svrk;’ va r*i boalr au e, sar’ rgsrese-v

—
— —51

— 4061 3990
—3614

—5522

—1 249

2015 Not Aktiekapitat

Sundet eget kapital Fritt eget kapital

Fond för
verkligt värdefl

Balanserat
resultat

19600

&rets
resultat

989

Totalt eget
kapital

20846

3616

Eget kapital vid årets början 12 190 —132
Åretsresultat — — — 3614
Arets övrigt totatresuttat, netto efterskatt — 73 —

— 73
Årets totatresuttat — — 3 614 3 687
Vinstdisposition — — 989 989 —

Utdelning — — —1 664 — —1 664
Åtorköp av egna aktitr — — —1 995 — —1 995
Av personal inlösta aktieoptioner — — 141 — 141
Avsättning till fri reserv genom indragning av egna aktier —8 — 8 — —

Fondemission 8 — —8 — —

Eget kapitalvidårets slut 390 —— —59 17270 3614 21 215

Sundet eget kapital Fritt eget kapital

Fond för Balanserat Årets Totalt eget
2016 Not Aktiekapital vsrktigtvärdott resultat resultat kapitat

12 390 —59 17270

—51

3614

6061
21215

6041

—51

— 3614

— —5522

— —1249
—15 — 15

15 — —15 — —

________________

390 —110 14113 6041 18636;

Swedish Match 2016 /65



Fl NANS EL LA RAPPORTER

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2016 2015

Den löpande verksamheten 25

Resultateftor finansiella poster 2/401 2 038

Justering för poster som inte ing& i kassaflöden mm. —717 —1 761

Delald inkomstekatt
_•_•,_

—230 —156

Delsumma 1456 121

Okning (—1/Minskning (.1 av räretsefordringar 18 —23

dkning (÷I/Minskning(—) avröretseskutder

__________________________________________

28 —. 12

KassalLöde från den löpande verksamheten 1500 110

Inveslering sverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar D —2

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0

Nedsättning av akliekapital i dolterfäretag -. 4166

Avyttring av dotterföretag. netto likviditetspåverkan ——.——--—— —6

Kassailöde från investeringsverksamheten 0 6160

Fi nansierin gsverksamhete n

Upptagna lån 3366 798

Amortering av lån —1 618 —1 635

Åtorkäp av egna aktier —1 269 —1 995

Av personal tntösta aktieoptionor 161

Utdelning —5522 —1 466

Förändringarav finansiella lordringar/skulder koncernföretag 6556 —311

__ ______________________—___

-25
-

KassalLäde från finansieringsverksamheten —695 —4270

ökning av Likvida medel 1 005 —

Likvida modelvid årets början .. —

Likvida medel vid årets stol 1005 — —
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NOTER FÖR MODERBOLAGET

Alla belopp i noterna till moderbolagets finansiella rapporter är angivna i miljoner svenska kronor (MSEK) om ej annat anges. Belopp inom parentes avser före
gående år, 2013.
För inrnrmatiun omlöneroch andra ersättningar till verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen, se koncernens NotSPersunal på sidan 17.

fl Nettoomsättning

Nettoomsät:ningen avser tjänster titl koncernf3retag och intressefflretaa.

fl Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Adatinistratic,nskostnader inkluderarkostnader för rnisiunsarvoden enligt
nedanstående tabell:

Arvade ich kostrada araottn:n: tiL revisorer 2016 2015

KPMO

Revisrensuppdrag 3 4

Revisiensverksamhet utöverrevisiansuppöraget 0 0

Skatterådgivning 0 —

Andra uppdrag 1 1

Totalt 6 4

Andra uppdrag innefattar testning av IT-kontroller.

fl bvriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekcsstnader avser i huvudsak valuta
kursvinster och -flirluster.

Svensk skattesats

E2 skatep kt’;a ulde!, n;ar

Ej skattep:,ktiga intäkter

Et avdregsg:lta kostnader
Skatt hänfortig tjj tid:gare år

Schablonränta på
pehodseringsfondD -10.0 zL
Redovisad elfektiv skatt 5,1 —218 6,7 —TRO

Förändringen 1 skattefordringar/skattesku!der under perioden förklaras nedan:

Skattetordringar Skatteskjlder

2016 2015 2016 2015

Bokfört värdevid årets början — 5 19 —

Aktuell skatt —
— 220 181

Retatd skatt — —5 —23t —167

Boklört värde vid årets stut — — 9 19

Skatteskoild uppgående till 9 MSEKbeståra skatt som ska betalas på årets
resultaL

fl Bokstutsdispositioner

Eckst_tad.spcs tioner 2016 2015

Skillnad mellan redovisad avskrivning och
avskrivning enligt plan
Invantar;er, verktyg och instatlatcner 0 0

Period se ri ngsfond

Årets avsättn:ng —320 —250

Koncernbidrag

ErhMina k,ncernbdre; 2 261 2 177
Lämnade koncernbidreg

— —83 —161
Totatt

fl Skatter

Skatt redovaad i reauttaträknin9en 2016 2015

Aktuell skatt för perioden —220 —181
Uppsk1uten skatt avseende temporära skillnader 1 1
Totalt —218 —180

Skatt redavisad 1 ovrigt tatatresuttat 2016 2015

Effektiv andel av förändringari verkligt värde på
kassaiddess&<ringnr 18 —79

Fcräidrin;ari verkti;:värde på kaasaflödessäkringar
äverl&nt Il periodens resultat —3 —2
Totatt — — —

- 14 —21

2016 2015

Astart, rg av effekti-, akatteaa:a I%I

Resuttat löre skatt 6 260 3 796

fl Finansiella poster

Reajitat från e,de:ar konoernfare ta; 2016 2015

Utdelnnga- 3 39å 2983

Resultat vid avyttring av konoernfdretag — —4

\edskrvnn;av andetar i dotterfö-eta; —76 —

Totalt - — 3319 2979

Ncd%krivlsineen om 7S MSEK redovisades efter jntckliog avett dotterfitretau 22,0 —937 22.0 —835

—17,5 747 —17,3 £56

—0,0 0 —0,0 0

0,7 —28 0,0 —1

—0.0 0 0,0

Rar.te.ntakter orh liknonde resiltatpaater 2016 2015

Ranteintäkter. koncernföretag 4 —

Ranteintäkter hänforliga till övnga finansiella
instrument som innehas för handel —

Cvrigarantentäktar 1 —

Totalt 6 0

Rar.tekoatnader och liknande reauttatposter 2016 2015

Räntekoatnader, kon:ernföretag —307 —397

Räntekoatnader hänförli;a t:ll finansiella skulder
värderade tl upplupet anskaffnngsvärde —336 —366

Reatiserat verkigt värda från återköp a obt:gat.oner
inkludera! tIlhörande dervat1 —62 —30
Ovrga finans.eiia kostnader , —10 —4

Netto va.utakrs’drärd’ingar —1 0

TotaLt —715 —796
“ictce It M554 i1 r:a”ö:a ‘rå’ a;e: ,sa:ta
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N0 6 Fortsättning

Skatteelrekternaavavdragagilla temporära skillnader, som resulterade iupp
skjuten skattefordnn per den 31 december. sammanfattas nedan:

Uppskjutna skaltetordringar 2016 2015

Säkringsreserv 31 17

Avsättningar 16 15

Bokfärt värde vid årets slut 47 32

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

Ingående Redovisat i årets Redovisat övrigt Utgående
2016 balans resuttat totalresultat balans

Ingående Redovisat i årets Redovisat i övrigt Utgående
2015 balans resultat totalresullat balans

Säkringsreserv 37 — —21 17

Avsättningar 16 1 — 15

bvrigt 0 0 — —

Totalt 51 1 —21 32

fl Koncernföretag

Förskott avseende
materiella

an Ug gningstittg ångar

2016 2015

Anskallningsvärde vid &ets
början 6 3 —

Inköplinvesleringnr 0 2 — —

Försäljningar/utrangoringar — —2 — —

Omklassificeringar — 1 .- —1

Anskallningsvärde vid årets
slut 4 4 — —

Ackumuterade avskrivningar
vid årets början ‘i 4 — —

Årets avskrivningar —1 —1 — —

Försätjningar/utrangeringar — 2 — —

Ackumuterade avskrivningar
vidåretsstut —2 —1 — —

Bokfört värde vid årets slut 2 3 — —

Avskrivningar för materiellaanläggningstillgångar ingår i adininistrations
kostnaden resultaträkningennted•• 1 MSEK(—l). tngaldnekostnaderför
nsateniclla anläggningstillgångarharakflverats under2øl6 elIer2OtS.

Härutöverägs aklier i Union Allumetti&e Marocaine SA. Ägandet ärendast formellt. Samtliga rättigheter och skyldighetertillkommerkoncernföretag.

MaterieLLa antäggningstitigångar

Inventarier, verktyg och
— instatlationer —

2016 2015

Säkringsreserv 17

Avsättningar 15

Totatt 32 1 14 47

16 31

— 16

2016
Ingående

balans Fe riS rv
Aktieägar Ned Nedsättning

tillskott Avveckling skrivningar Awttringar av kapital
titgående

balans

Anskattningsv’ärde 55 021 — 8 613 —76 — —7 720 — 55 838

Nodskrivningar —6 496 — — 76 —76 — — —6 494
Bokförtvärde 48 527 — — 8 613 0 —76 —7720 — 49366

Ingående Aktinägar Ned Nedsättning Utgående
2015 balans Förvärv tillskott Awockling skrivningar Attringar av kapital balans

Anskaffningsvärde 57 448 2 587 — — — —869 —6 166 55 021

Nodskrivningar —6 694 — — — — — — —6 696
Boklörtvärde 50 956 2 587 — — — —869 —4 166 48 527

Innehav av direktägda andelar i koncernföretag

Dotterföretag Org nr Sate Antalaktier Andel i tt, 2016 Andel i % 2015

Svenskt Snus AB 556367-1261 Stockholm, Sverige 1 000 100 18 815 100 18 875

Swedish Match North Europe ABtl 556571 -6926 Stockholm. Sverige 960 96 15 120 100 15 750

SMD Logistics AB 556571 -7039 Stockholm, Sverigo 1 000 100 2 350 100 2 350

Svenska rändsticksbolaget
Försäljningsaktiebolag 556012-2130 Stockholm. Sverige 36 603 000 100 8 969 lOD 1 006

SwedishMatchCigarsflotdingAB 556367-1253 Stockholm, Sverige 2000 100 1 130 100 500

Swedish Match Industrien AB 556005-0253 Tidaholm, Sverige 30 853 100 95 100 95

Swedish Match USAB 556013-6612 Stockholm, Sverige 96 000 100 69 100 9

Svenska TändsticksAB 556105-2506 Stockholm, Sverige 1 000 100 0 100 0

Svenska TobaksA8 556680-3026 Stockholm, Sverige 100 000 100 0 100 0

Swedish Match Treasury Lux 5 la r.t. 8975026 Luxemburg — — — 100 7090
Swedish Match Treasury SEX SA 0890.171,968 Belgien — — — 99,99 76
Swedish Match USA, lnc 621257378 USA 1 000 100 869 100 849

Swedish Match Cigars Hotdtng tnc 81-0733029 USA 1 000 100 1 739 itO 1 739

Swedish Match Dominicana SA. 05338-2007-STI Dominikanska republiken 9 249 907 99.99 171 99,99 171
Swedish Match Group BV 17060059 Nedertänderna 20 900 000 100 17 100 17

Swedish Match Distribution AlS 930567647 Norge 500 100 1 100 1

SA Attumetti&re Causemilte°t Algeriet 10 000 100 0 100 0

The Burma Match Co Ltd3t Burma 300 000 100 0 900 0

Vutcan Trading Co. Ltd’1 Burma 6 000 100 0 100 0

Bokfört värde vid årets slut 49 366 48 527
Il Reaterende aktierags av dxtteridretag
21 Förstatligat 963.
51 Pörslatligat 1 ?ö5
‘1 Pörstott’ got VM
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fl Övriga Långfristiga fordringar

Övriga långfristiga fordringar består av derivat som innefattar valutakursdilfe
renser, upplupen ränta och verkligt värde för valuta- och ränteswappar om 328
MER (324).

Övrigafordringar

Övriga fordringar 2016 2015

Derivat 10 —

Skattekonto — 3

Övriga kortfrstiga fordringar 0

Boklört värde vid årets slut — 10 3

• F’drutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Forulbetalda kostnaderoch uppta pna intikter 2016 2015

Upplupon ränteintäkt 2 —

Förutbetald bankavgift 5 4

Förutbetatd hyra 4 —

dvriga förutbotatda kostnader 6 6

Bokfört värde vid årets sLut 16 10

Eget kapital

Information om förändringar i moderbolagets eget kapital finns presenterad’
rapporten Förändringar i moderbolagets eget kapital.

Antal registrerade aktier i moderbolaget:

Antalreg:strerade aktier 2016

Emitterade per 1januari 196 500 000 200 500 ooa
Nedsättning

________________

—7750000 —6000000

Totalt antal utestående aktier peral
december ‘ 188750000 196500000

Varav innohades av Sworish Maich AB —6 071313 —7586209

Totalt antal utestående aktier, exkL, aktier
som innehades av Swedish Match AB

Kvotvärde på totalt utestående aktier 2:0637

Återköp av egna aktier

Aterköpta egna aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier sot,t

innehades av moderbolaget. Per den 31 december 2016 uppgick moderbola
gets innehav av egna aktier ti114077 313(7584 21)6).

Historisk sammanfattning av återköpta aktier som ingår i balanserade vinst -

medel finns nedan;

Ingående baLans vid årets
början 7 586 4 823 —25 089 —23 235

Årets inköp av egna akt:er 6 243 7 673 —1 249 —1 995

Intösta akteoptioner under
året — —712 — 161

Avs&tnng tiLt fri reserv genom
indragning av egna aktier —7 760 —4 000 15 8
Fondem:sson —

— zi! —8

Utgående batansvid årets slut 6077 7 584 —26 338 —25 089

Ärsstämman den 28april 2016 beslutade om att förnya mandatet att återköpa
aktier upp till to procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade års
stämman om indraningav 7,8 miljoner tidigare äterköpta aktier med samti
dig fondemission utan utgivande av nya aktier med ett belopp motsvarande
nedsätmingen avaktiekapitaletgenom de indragna aktierna eller 15.4 MSEK.
Aktieägarna godkände också förslaget att indragningen ska allokeras till en
fond som ska användas i enlighet med ett årsstämmobeslut.

Under året äterköpte bolaget 4,2 miljoner aktier för 1 219 MSEK till ett
genomsnittspris av 294:33 SER.

Sedan återköpen inleddeshar Swedish Match återköpt aktier till ett genom
snittspris om 116:87 SER.

Perden 31 december2016 innehade Swedish Match 4,1 miljoner återköpta
aktier motsvarande 2,16 procent av det totala antalet aktier.

Det lotala anialetutestäendeaktier uppgick till l84,7mlljonervidårets slut.

UtdeLning
Styrelsen föreslår en total utdelning om 16:00 SER per aktieiilken består av en
ökad ordinarie utdelning om 8:50 SER (8:00) och en extra utdelning om 7:50
SER till följdavavyitringen avaktieriSfGijanoari2ol7. Den föreslagna ordi
narie oeh den extra utdelningen uppgår sammanlagt till 2955 MSEK baserat
på de 184,7 miljoner aktier som var utestående vid årets utgång. Under 2016
uppgickutdelningtill totaltSS22 ,\lStKbestäendeaven ordinarieutdelning
på! 506 MSER och två extra utdelningar på 2258 MSER respektive 1 758
2SISER till följd avde partiella avyttringarna av aktieri SIG.

Fond för verkLigt värde

Fond för verkligt värde består av en säkringsreserv. Förändringen under året
beskrivs nedan:

Säkringareaorv 2016 2015

Bokfört värdevid årets början —59 —132
Efiektiv andel av förändringar i verktigt värde på
kassaftödessäkringer —81 86
Förändringar i verkligt värde på kassaftödessäkringar
överfört till årets resuttat 16 8
Skatt 16 —21
Bokfört värde vid årets sLut —110 —59

Säkringsreserven innefattar ackumulerade förändringar av verkligt värde på
kassatlödessäkringar hänflirliga till säkring av ränterisker.

Avsättning innevarande k 320250
Totalt 995 675
Bokförtvärde vid årets slut 995 675
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te

2015

184672687 188915791

1 :9 82 3

Oheskattade reserver

Otavkaltada raserver 2016 2015

Antal aktier
ltsenlell

2016 2015

Avsknvn;ngar utöver plan.

Materiella anläggningstittgångar
Bakfört värde vid årtts början 0 0
Årets avskrivning utöver plan 0
Totalt 0 0

Feriodsenngstcnd

Bokfört värde vid årets början 675 615

AnkamLilerad effekt pä
eget kapital IMSEK]

2016 2015
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m Övriga avsättningar

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

övriga avsättningar 2016 2015

Pensionsåtaganden 71 26

Uppskjuten ersättning 29 25

Bokfärtvärdevidåretsstut 100 48

Varav Långfristiga 98 48

Verav kortfristiga 2 1

Avsättningar har under året förändrats enligt nedan:

Pensions- Uppskjuten
2016 åtaganden ersättning Totalt

Boktörtvärdevidåretsbörjan 26 25 48
Åretsavsättningar 2 15 16

lanspråktagna avsättningar —1 — —1

Åtodörda avsättningar under året och
ändrade uppskattningar 1,6 3 50
Avsättningar onktassificerade titt
upptupna kostnader — —13 —13

Sokförtvärde vid årets slut 71 29 100

Pensions Uppskjuten
2015 åtaganden ersättning Totalt

Bokförtvärde vid årets bärjan

Äro ts avsättningar

lanapråktagna avsättningar

Ätertärda avsättningar under året och
ändrade uppskattningar
Avsättningar omktassiticerade tilt
uppjp kostnader

Boklört värde vid årets stut

26 9 35

IS Obogatlonstån

Skulder som förfaller till betalning senare än fern år efter balansdagen uppgår
tiH447l MSEK (1528).

fl SkutdertitLkoncernfdretag

Inga skulder förfaller till betalning senare än fem 3r efter halansdagen.

Övriga skulder

Övriga skulder består i hunidsak av förändring i verkligt värde för derivat på
grund av ökning etter minskning av räntor och valutakurser. Derivat som för
faller senare än fem år efter balansdagen uppgår till 69 MSEK (24).

fl Upplupna kostnader och färuthetatda intäkter

Upptupna kastnaderoch tärutbetatda intäkter

Upplupne räntekostnader
Upplupna incitamentsprogram, inkt. sociaLa avgifter
Upptupna sonata avgifter

Upplupna semestertöner
Personatkastna der

Övriga upptupna kostnader
Förulbetatdaintäkter 2 3

13 16 Bokfört värdevid årets sLut 156 141

Pensionstaganden

l’ensionsätaganden avser avsättning för särskild löneskatt p petstottsförplik
teker säkrade genom kapitatförsäbingar och avsättning för flirmnshestämda
petssionsförpliktelser. Merparten av pensionsavsättningarna avser en pen
sionsatiftetse för tidigare anställda i det avyttrade Swedish Match UK tid. På
grund av ändrat antagande av diskonteringsräntan har avsättningen flirdet
brittiska pensionsåtagandet ökat. En liten pensionsavsättning haräven redo
visats till följd av ett nettnunderskott lett pensionsAtagande för en svensk pen
sionsatiftelse. Betalningar avseende pensiutssitaganden senare än fem år efter
balansdagen beräknas uppgå till Il MSEK.

Uppskjuten ersättning

Uppskjuten ersättning avser långsiktiga ineitamentprogram till vissa chefer
som kommer att regleras efter tre år.

2016 2015

105 109

ai, lo

7 6

2 2
0 0

3 6

—1 0 —1

—2 6 3

— —3 —3
24 25 68
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Bokfört värde och verkLigt värde för finansielLa instrument

Nedanstående tabell visar bokihrt värde (inklusive upplupen ränta) och verkligt värde per kategori avräntebärande finansiellt instrument per den 3! december
2016. Derivat hänförliga till kassaflödessäkringar redovisas till verkligt värde’ övrigt totalresultat. Allaövriga poster, utom räntebärande skulder, harkort löptid
och betraktas som icke räntebämnde och därflirär det totala hokflirda värdet pä de finansiella instrumenten och det beräknade verkliga värdet detsamma. Det
bokfördavärdetpåräntebärandeskulderskiljersigfråndL’tverkligavärdetpågruodavandrade marknadsräntor. Swedish Match följertFRS 7 förfinansiella
instrument värderade till verldigtvärde i halansräkningcn. iIket innebär attett fliretag ska klassifleeravärderingen avverkligt värdeenligt en hierarki flirverkligt
värde som speglar betydelsen av den indata som används enligt följande nivåer:
• Nivå 1 — Noterade priser (ojusterude) på aktiva marknader.
• Nivå 2—Annan indata än de noterade priser som ingår i nivå 1 och som, antingen direkt eller indirekt, ärobserverbara.
• Nhi 3 — Indata som inte bygger på observerbar marknadsdata.

Allapostersomärvärderadetillverkligt värde i halansråkningenansesingå i nivå2 ihierarkin fiirverkligtvärde. Angivnavärden ärindikttivaoch kommer inte
nödvändigtvis att realiseras.

Un och Övriga finansiotla Kassaflödes- Icke linansielta Summa Beräknat
2016 fertingar skulder säkringar instrument boktärtvärde verldigt värde

Långfristiga lordringar — — 328 — 328 328
Fordringar pä kanceroföretag 2280 — — — 2280 2280

Övriga fordringar — — 10 0 10 10
Förutbetalda kostnader och upptupna tntäkter —- - —

—- —
2 14 16fl

Summa tilLgångar 2 260 — 340 14 2636 2 636

__________ -

Rntcbärandeskulder — 10211 — — 10211 10560’
Skulder liii kon;ernföretag (tångfristigal

.,

— 18100 — — 18100 18 100
Ovrigaskuder — — 69 3 - 72 72
Skuldenlili koncernlöretag (kort’rist:;el - — 6942 — — - 6962 4962
Upplupna kastnadero:htörutbetada intaktr - — 96 9 69 156 156
Leverantörsskutder -

— 15 — — - 15 15
Summa skulder

___________________

, — 33364 78

_________

52 33696 33823

tå-, och Cvr.;a fnansie2a Kasaafl:des- I:ke f.nans elta 5;mna Beräknat
Icndr.rgar sk_War sakrincar ir.slrume,t bakfart vaoe verki gt värde2015

Långfristigafcrdringar — — 326 — 324 326
Ferdringarpåkoncemtöretag 2214 — — — 2216 2216
Fordringar på intressefäreta; 1 — — — 1 1
Övriga fnrdringr — — — 3 3 3
FdrLtbetatdakestnaderoch uppiupna intäktor — — — 10 10 10
Summatittgångar 2215 — 324 13 2552 2552

2016 Netto

Dervat —Tittgån;ar 340 —78 262
Derivat — Skulder 78 —78 0

BrJtobetapp far Beiapp far fJnans:eua instrument som inta kviltaa i
2015 l:-nansieta Instrument balansräkningen, men sam är föremål rör nett:ngavtat Netta

Dervat —Titighgar 302 —129 173
Derivat — Skulder 153 —129 26

Räntobärando skulder — 8263 — — 8263 8 709n1

SkufderLtt kzncerr.foreta; :ång’rEs:-gal — 12 ICO — 13 150 13 100
Övriga skulder — — 176 5 233 233
Skuldertit kancernfdrctag lcfrisL;a! — 2440 — — 2443 2 643

UppWp—a kastnadenoch fjrutbetaWa i,täkter
— 92 13 31 161 141

Leverantörsskutier — 7 — — 9 5
Summa skulder — 28 904 216 36 29156 29602

Bräie’.at w-a9t garde. sa 5asL -:ra sr:jt —.3 Z .er4 g• sa-da —. .n-nde. nqer a a—:sara—de aku ae- ta:a-a: :1 ‘ra,e ao:kj oerra ‘ä bse- par or 3 dacern cr 2I t och 105

fl Derivat som omfattas av nettingavtal

Rirattreducerakreditriskenide fordringarsom uppstårpåhankeriaderivat har Swedish MaLh ingätt ncttincaiai så kallade tSflAMasterAgreentents, med
samtliga rnotparter. Dessa avtal ger rätt till nettnine av värderinga, pä tillgångar a± skulder, om mcttpanen inte fullgör sina skwldigheter. som ‘-id inställda betal
ningar. Tahellen visar nettoexponeringar per den 3) december. Inga säkerhet har tagits emot eller ställts.

FinansieLLa in5trument som omfattas av nettingavtal

Sruttabeicpp ter Belopp lörfinansiella nstrumentsom inte kvittas i
finansiella Instrument balansräkningen, mensom ärfdremätlörnettingavtat
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Operationella Leasingavtal

Totala kostnader for operationella leasingavtal 2016 uppgick till 15 MSEK (15
MSEK). De operationella leasingavtalen hänför sig i huvudsak till byn av kon
torslokaler och förråd. Avtalen är ej annulerbara under överenskommen lea
singperiod och Innehåller vissa indexeringsklausuler.

Framtida farliga minimileaseavgifter enligt Icke annulcrhara operationella
leasingavtal med initiala eller ålerstående löptider på ett årellermer förfaller
enligt följande

Vissa delar av dc hyrda lokalerna hyrs ut i andra hand till ett av Swedish Match
AB helägt donerföretag. Ilyresintäkter ftir året färde delar som hyrs ut i andra
hand till dntterlhretaget uppgick till 12 MSFK (lo MSEK).

Ställda säkerheter, eventuaLfärpliktelser ech
eventuaLtitlg5ngar

Ställda säkerhetor

Ställda säkerheterhänfär sig till kapitalförsäkringar som ställtssornsäkerhet
fiir pensionsförpliktelser uppgående till 59 MSEK (55).

1 enlighet med lASl9 har kapilalförsäbingar ställda som säkerhet för vissa
rensinnsför1iliktelser i form av avgiftshestänida planer kvittats mot pensinne

ätaganden som redovisas i övriga avsättningar.

[von an tio rp Ii ktetaer

0argensförbindetsertil[fdrrnntördatterföj

Ta tall

Eventuatti1tgnqar
ViLl försäljningen av dcniitiigarehuvudkontorsfastigheleniStockholin
2007, tålde Swedish Matchocbfa en nlrliggande tomt, varsalotliga försälj
nir.gspris var beroende av godkännandet av en reviderad detaljplan. 1januari
2017 mottogs detta godkännande och Swedish Match har fatt erhålla en ytterli
gare intäkt i februari 2017. Kapitalvinsten una 107 MSFK redovisas under
dcl första kvartalet 2017.

Närstående

Dotterförelag lntreaaeföretog

Sammanställning över
närståendetransaktianer 21 6 2015 2016 2015

Intäkter

Utdelningar
Roncernbidrag

Ränteintäkter 6

Kostnader

Räntekostnader
Inköp avvarer/tjänster 1/, —16

Fordringar 2280 2214

Skulder 23042 20548

Eveniuatfdrpliktetsor 51 51

•lransaktioner med närstiende irprissatta på marknadsmässigavillkor. För
information om ersättning till ledandebefattningshavare sekoneernens Not 5
Perso,iiti Inom ramen för den normala verksamheten genomZr moderbolagel
transaktioner noed dotlerfliretag. För inforiiiatinn on’ direktägda dntlerföretag
se Nol 8 Koncernfliretag.

9 Vinstdisposition

Styrelsens försLag tiltvinstdisposition

Utdelning 11600 SER baserat på 184 672 657
akt cr1

Salanserade vfnstmcdel

Tu ta Il

___________________________

SER 2956762992

SER 15089602205
SEX 18044365197

J..slerirg tor pcsersom inte ingår kaasaitodet 2016 2015

Avssrivnncar 1
Fo1ast vid avottrino , eottertö’etag

- 6

Nedstinvning av dotterföretag 76 —

Sokutdelning —856 —1 739
Förändring opptopna räntor 13 —24
Förändring i pensionsavsättningar 66 —3
Valutakorsditferenser 3 0
Övrigt 0 0
Totalt —717 —1 761

Likvida modet 2016 2015

Rassa och bank — —

Ovriga kortfristiga placeringar7t i flos
Totalt

_________________________

1005 —

Ii öwga kcri rioirq.i pta cerngar har klaTairce ra la ram Like d.i medel ottenam de snotta an
i’ll da medel

Mi nimilea aenvg fler

Inom elI år

Längre än fem år

Mellan ett år och fem å 62 60

3 395

2261

Tot1t

_____________

55 74

2983

2 177

2016 2015 Fdrsätjning avvarorhjänstvr 52 38 0 2

13 16 Hyresintäkter 12 10 — —

— Kcncernbidrag —83 —161

-307 —397

51 51

________

51 51

0 TilläggsuppLysningar till kassaflödesanaLys

2016 2015 Setalda och erhillna räntar och erhållen utdelning 2016 2015

ErhiKen utdelning’t 2539 1 245
Erhilten ränta, externa 1 —

Erlagd ränta, externa ‘395 —622
Erhåtten ränta, koncerntörotag 6 —

Erlagd ränta, kon:trnhtretag

________________

—30’? —39’?
Totalt

________

1862 626
° Berepo Le ZO’d anges exa:as.ve ett MEEK Ii last ram anaersa kutdeL+nya

Betalda och erhållna råntor redovisas som kassaficiden från den löpande verk
sanaheten.
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Ersättningar titt anställda

Ersättningartittanstätlda efteravslutad anstäLlning

gwedish Match AB har pensionsrorpliktclser som är försäkrade 1 svenska pen
sionsstiftelser. Swedish Mateh AB har ocksi övertagit ansnret och uppgiften
som huvudsaklig arbetsg vare fören pensionsstiftelse som omfattar röre detta
anställda idetavyttndeSwedish Mateh liK Ud.

raden 31 december2olGvisadeden st&sta planen 1dm svenska pensfons
stiftelsen ett nettoöverskott medan en liten plan visade ett nettounderskot.
Pensionsplanen f6rde före detta anställdai Storbritannien visade ett netto
underskott.

Tahellerna nedan visar pensionsåtaganden för Swedish Matdi AB:

Forminsbestamda persionspianer ,_,Z916 2015

Nuvärdet av tenderade förpLiktelser

_________

861

För attningstitlglngarnas verkliga värde —939

överskott, netto

Överskotl netts i pensionsstiftelse som inte redovisas
bnsräkningen I90. 89

Nettopensionsskutd redovisad i balansräkniegen •“ 57 11

Händetserefterrapportperiodensslut

Vid försäljningen av den tidigare hm-udkontorsfastlgheten i Stocicholm
2007, sålde Swedish Match också en närliggande tomt, vars slutliga rorsälj
ningsprisvarberoende avgodkännandet aven reviderad detaljplan. 1januari
2017 mottogs deuagodldnnandeoch Swedish Matchhar Mtt erhålla en ytterli
gare intäkt 1febuari2017. KapitaMnsten om 107 MSEKredovisas under
det första kvartalet 2017.

Specifikatinn av förändringar i nettoskuld redovisad i balaniräkningen hän
förlig till pensioner:

Pensianeskuld, flotta 2016 2015

Boktörtvärdevid årets början 11 14

Utbetatda ersättningar 11 9

Gottgiretse från penaionsstiflelse —9

Fdrändrpensnnsavstiltnhgar - -3

Bokfört värdevid årets slut 11

88 MSEK(89) av den totala nettopensitsnstillgängenomfattasavTryggarsde
lagen.

Speeifik;uion av kostnader och bukter hänförliga liii pensioner:

Förminsbostämda pensiansplaner - 2016

Skillnad mellan gottgörelse från pensianssliftetse och
utbetalda pensioner 3 —1

Räntekastnad på förpliktelse .. —26 -30

Faktisk avkastning påfärvattn{ngstillgänlar s_. 101 19

Ferandnn9ipensionsassaftnrnga - 46 3

Netto Intäkter/kostnader lörpensioner 30 —9

Pensioner som omfattas av lörsäkringspremier:

Kostnader färförsäkringspremier redavsade i
resultaträkningen —16 —13
Förändring av överskatt i pensionsstttelstr —73 11

Kostnader netto redovisade b resuttaträkningen,
häntörtiga tiLl pensioner

________________

—59 —11

Kostnaderna hänRirliga till pensioner redovisas’ resultaträkningen som admi -

nistrationskostnader,
Den faktiska avkastningen på flirvaltningstillgångar var 10,8 procent (2,1)).

Fön-akningstiligingar 1 pensiensatiftelserna består av fökande:

Forsaffr:ngsIillglr,gar 2Q16 2015

Skuldinstrument 78 . 92
Aktiebaserade instrument 136 141

Andra titlgångarl 706 707
Totalt tiå 939
1. Stdrrs dels,, c’ratar lVrä,ta hus ‘ saerrg uba .sst A4’ i S:arbrtsnn. en.

Viktigareaktuarielta antaganden på baLansdagen

Förpliktelserna beräknas utifrån en iktad genomsnittlig &skonteringsränta
på 2,6 procent (36).

För nvanstäende pensionsplaner väntas inga inbetainingar göras under det
kommande året.
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Revsonsber8tteso
Till bolagsstämman i Swedish Match AB (pubi), org. nr 556015-0756

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisnlngen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Swedish Match AB (publ) för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansrakningen för moderbolaget och För koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing «SA) och god revisionssed i Sverige. Värt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till mcderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och hari övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen
av. och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa
område n.

Värdering av Goodwill (koncernen)! Andelar 1 koncernföretag (moderbolaget)

Se not 11 (koncernen) och not 8 (moderbolaget) och redovisningspdnciper på sidorna 18-21 1 årsredovisningen och koncernredovlsningen för
detaljerade upplysnIngar och beskrivning av området,

Prövningen ska enligt gällande regelverk genomföras enligt en viss
teknik där bolaget måste göra frambdsbedömningar om
verksamhetens både inerna och extema förutsättningar och planer
Exempel på sådana bedömningar är framtida in-och utbealningar,
vilka bland annat kräver antaganden om framtida
marknadsförutsättningar därmed indirekt om hur konkurrenter kan
förväntas agera. Ett annat viktigt antagande är vilken
diskontedngsränta som bör användas för att beakta att framtida
bedömda inbetalningar är förenade med osäkerhet.

Moderbolaget redovisar per den 31 december 2016 andelar i
koncernföretag om 49 344 MSEK. Andelarnas bokförda värde
jämförs med respektive dotterbotags koncernmässiga värde 1 de fall
dotterbolagens koncernmässiga värde understiger andelens
bokförda värde genomförs en nedskrivningsprövning där
förutsättningarna är motsvarande som beskrivningen ovan
avseende goodwill.

värdering av färmånsbestämda pensioner
Se not 22 och redovisningspdnciper på sidorna 19-20 i årsredovisningen och koncemredovisningen för detaljerade upplysningar och
beskrivning av området.

Beskrivning av området
Koncernen redovisar förmånsbestämda pensionsförpliktelser om

4463 MSEK per 31 december 2016. Förvaltningstillgångarnas

verkliga värde per samma datum uppgick till 3 012 MSEK.

Koncernens förmånsbestämda pensionsplaner avser främst

medarbetare i USA. För övriga pensionsplaner överstiger antingen Vi har involverat våra egna aktuarier utvärderingen av rimligheten och

värdet av förvaltningstillgångarna förpliktelserna eller så finns det utmanat antaganden för diskonteringsräntan, inflationstakten,

Beskrivning av området
Koncernen redovisade per den 31 december 2016 goodwill om 710
MSEK. Goodwill ska årligen bli föremål för minst en så kallad
nedskrivningsprövning vilken innehåller både komplexitet och
betydande inslag av bedömningar från bolaget En
nedskhvningsprövning måste upprättas för var och en av de
kassagenererande enheterna, vket för koncernen sammanfaller
med dess tre affärsområden.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har kontrollerat koncernens nedskrivningsprövningar för att bedöma
huruvida de är genomförda i enlighet med gällande regelverk. Vidare
har vi bedömt rimligheten i de framtida in-och utbetalningarna samt de
antagna diskonteringsräntorna och tillväxttakten. Vi har även utmanat
bolagets uppskattningar av tiLväxitakten genom att jämföra det faktiska
utfailet med prognoser från tidigare perioder i syfte att utvärdera
bolagets precisionsförmåga

Vi har involverat våra egna värderingsspecialister för att på så sätt
säkerställa rimligheten i använda diskonteringsräntor vilket inkluderar
utvärdering av ekonomiska och branschspecifika prognoser där detta
är tillämpligt.

Vi har även stickprovsvis testat att bolagets beräkningar är rnatematiskt
korrekt utförda.

Vi har tillämpat professionell bedömning i vårt arbete vid utvärderingen
av prognoserna genom att testa hur förändrade nyckelantaganden kan
påverka värderingen genom känslighetsanalys.

Vi har bedömt de omständigheter som presenteras i upplysningarna i
årsredovisningen och om informationen är tillräckligt omfattande som
beskrivning av de bedömningar som gjorts i antagande samt av
tillämpade metoder

Hur området har beaktats 1 revisionen
Vi har kontrollerat huruvida de förrnänsbestämda pensionsplanerna är
beräknade i enlighet med det gällande regelverket. Vi har också
stickprovsvis testat beräkningsmodellens indata.
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inga aktiva medlemmar som erhåller ytterilgare pensionsförmåner
och pensionsplanen är stängd för nya medlemmar

Enligt regelverket för förmånsbestämda pensionsplaner ska
förpliktelserna beräknas med en viss teknik där bolaget måste göra
bedömningar avseende framtida utbetalningar. Väsentliga
bedömningar vid beräkningen av pensionsförpliktelsen inkluderar
diskonteringsräntan, inflationstakten, löneökningar och livslängd
Mindre förändringar i dessa antaaar.den kan få betydande effekter
pä övrigt tot&resjttat och koncernens finansiella ställning

Redovisning av Innehavet 1 Scandinavian Tobacco Group

löneökningar och livslängd. Vi har även bedömt kompetensnivå,
oberoende och integritet av koncernens extema aktuarier.

Vi har stämt av förvaltningstillgängarnas verkliga värde mot oberoende
fondförvaltares bekräftelser. Vi har även stickprovsvis testat
förvaltningstlllgångarnas verkliga värde genom att granska
värderingsunderlagen.

Vi har bedömt de omständigheter som presenteras i upplysningarna i
årsredovisningen och om informationen är tillräckligt omfattande som
beskrivning av de bedömningar som gjorts i antagande samt av
tillämpade metoder.Vi har också bedömt riktigheten av koncernens
känslighetsanalys för dessa antaganden.

Beskrivning av området
Koncernen redovisade per den 31 december 2016 finansiella
anläggningstillgångar hänfödiga till innehavet i Scandinavian
Tobacco Group (“STG) m 2761 MSEK.

Innehavet i STG har tidigare år redovisats som andelar i
intresseföretag Under 2016 noterades STG på
Köpenhamnsbörsen, Nasdaq Copenhagen. och koncernens ägande
har sedan noteringen reducerats till ett innehav om 18,1 %.
Eftersom koncernen inte längre hade något betydande inflytande i
STG omkiassificerades innehavet från andelar i intresseföretag till
övriga finans!&ia tiflgångar och värderingsprincipen ändrades från
att redovisas enligt kapitalandelsmetoden ti! att redovisas tii verkligt
värde via övrigt totalresultat Vid omklassificeringen av ägarandelen
till verkligt värde redovisades en vinst om 902 MSEK i
resultaträkningen för år 2015.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har utvärderat klassificeringen av investeringen utifrån gällande
redovis nin gsstandarde r.

Vi har granskat att resultatandelen och reavinsten vid avyttringen av
innehavet har beräknats och redovisats korrekt samt att andelarna i
STG är värderade till verkligt värde per den 31 december 2016.

Vi har bedömt de omständigheter som presenteras i upplysningarna i
årsredovisningen och pm informationen är tillräckl?gt omfattande som
beskrivning av de bedömningar som gjorts samt hur transaktioner
redovisats under året.

Annan information än årsredovisningen och koncemredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen återfinns på sid XX-YY
årsredovisningsdokumentet som publiceras på Swedsh Match AB’s hemsida cch tas fram i en tryckt version.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra informaton.

1 samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vii övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentlga
felaktigheter.

Om vi. baserat på det arbete som har utfö avseende denna information, drar sl’isatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
fetaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehäller några
väsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets
finansiella rapportering

Se not 14 och not 15 och redovisnlngspdnciper på 5idoma 17-18 i årsredovisningen och koncemredovisnlngen samt förvaftnlngsberättelsen pä
sidan 5 för detaljerade upplysningar och beskrivning av området,
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Revisoms ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom;

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.

— skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
kcncernredovisningen. Vi drar också en slutsats! med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel cm bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller! om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätla verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning.
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefufla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör
de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra
författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst
sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i
revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av
att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av
denna kommunikation.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra törfaftnlngar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Swedish Match AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
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Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medeisförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt

Revisoms ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eter verkställande direktören något väsentligt avseende’

—— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, efer

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen.
ärsredovisningslagen eller bo!agsordningen

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst el:er förlust och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagsiagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerheb men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldghet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktebolagslagen.

Stockholm den 16mars2017

KPMG AB 4

Cist

—niEiserad revisor

Sam en del av en revision enligt god revisionssed 1 Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt ‘risk och väsentlighel Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut. beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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BOLAGSSTYRNING

ORF1hMISWFN NAP ORDET

Denna årsrcdovisning omfattar våra produktområden och det
finansiella resultatet tids tydliggör även vissa av de initiativ vi tar när

det giillervåra produkter och marknader. Rapporten beskriver även
mycket av det gedigna arbete och tydligare fokus vi uppnår inom
hMlbarhetsornrådet_ Det finns mycket kvar att göra, men jag är
övertygad om att vi nu bygger upp en solid plattform och inriktning.
llli?ktivholagsstyrning äravgörande föratt ett företag ska vara
ansett, högprcsterande ccli ansvarstagande. Information om styrd
sens arbete ur.der året samt information om bolagsstyrning neh
riskbedömnir.g presenteras pä sidorna 59-65 i Bolagsstyrningsrap
pnrten.

Swedish Match är ett dynamiskt och starkt
företag med en tydlig riktning

Jag är styrelseordförande i ett företag som har en marknadsledande
position försnus i Skandinavien, en växande snusverksamhet i LISA
och som presterar på inpp vad gäller cigarrer ‘USA. Swedish Match
är också ettdynamiski och innovatin företagvilket bådar gott för
framtiden. Företaget äraktivt och introducerar nya produkter, det
utvecklar och skapar nya marknadssegment amt utökar sin geogra
fiska räckvidd för sina innnvatinner — allt i riktning mot visionen
om en värld utan cigaretter.

Företagets premiumvarumärken inom snus har visat motsiånds
kraft i Sverige, företagets största snusnsarknad. Swedish Mateh har
underäreth-aft fortsatt framgång nsed snusserico XIZANGE i Sve

rige och med G.3-sortimentet har företaget gjort tydliga framsteg i
Norge genom att tillhandahålla produkter som Ulltalar konsumen
ter inom några avde snabbast växande segmenten. Företaget slog ett
nytt rekord avseende leveransvolymer för cigarrer och trots ökad
reglering från den amerikanska federala tillsynsmyndigheten Food
and Drog Administration (EnA), är företaget väl positinnerat för
fortsatt tillväxt.

Produktområdet Snus och moist snuifsamt cigarrer, som ingår i
produktområdet Övriga tobaksprodukter, står för den största delen
av Swedish Match vinst. Tillsammans med produktområdet Tänd
produkter levererade de en god tillväxt i både nettoomsättning och
ijirelseresultat. Swedish Match har ucksåelt starktkassaflöde. Utö
ver kassaflödet från verksamheten har även eli betydande kassa-
flöde genererats från avyttringarna avaktier i Scandinavia Tobacco
Group (STO), varav den rörsta avyttringen skedde i samband med
hörsintroduktionen. Stark direktavkastning har levererats till aktie
ägarna under året, både genom företagets ordinarie utdelning och
pågående aktieåterköpsprogram samt genom två extra utdelningar
som härrör från avyttringar av aktier i STG. Dessutom bar den
starkaamerikansb dollarn lyft bolagets vinst i svenska kronordet
senaste året.

Regulatoriska förändringarärett naturligt inslag i att bedriva
näringsverksamhet, speciellt för företag inom tohaksbranschen och
under året har vi stått inför flera regulatoriska utmaningar. Förutom
ikraftträdandet av EU:s nya tohaksdirektiv har även FDA:s regle
ringarförcigarrer trätt i kraft. Swedish Matchhanterardenna förän
derliga miljö på ett positivt och proaktivt sätt, vilket är ett tydligt
bevis på engagemanget för företagets kingsiktiga mål.

Under 2016 ökade resultatet per aktie starkt och styrelsen kom
mer att till årsstämman föreslå en ökning av den ordinaric utdel
ningen till 8:50 SEK per aktie samt en extra utdelning om 7:50 SER
peraktie till följd avavyttringen av aktier i STG ijanuari 2017.

Jag är nöjd med styrelsens fina arbete, deras aktiva engagemang i
att styra Swedish Maich och med deras insatser i de olika styrelse
kommittéerna.

Jagvill uttrycka min uppriktiga uppskauningförstyrelsens arbete
underdet gångna året, liksom för det arbete som utförts av VD,
hans ledningsgmpp samt isynnerhet Swedish Match medarbetare,
vars engagemang, härda arbete samt tydliga ägarskap i sitt arbete
görSwedish Match till dagens fantastiska företag. Jag skulle också
vilja tacka er,våra aktieägare, för att niger mig möjlighet attvara
ordförande i styretsen för denna enastående organisation.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Swedish Match AB [pubL] är ett svenskt pubLikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
FöremåLet för boLagets verksamhet är, 1 enLighet med boLagsordningen, att direkt elLer indirekt driva
rörelse avseende utveckLing och tiLLverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare
samt bedriva annan därmed förenLig verksamhet.

Swedish Match tyder under flera olika regel-
verk 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 bolags-
styrning återfinns bland annat företagets
bolagsordning, styrelsens arbetsordning,
‘D-instruktion, koncernens uppförande
kod och andra policydnkument inom kon
cernen. Bnlagsordningen antas av bolags
stämman’. Swedish Match bolagsordning
innehåller inga begränsningar ifråga om
hur många röster en aktieägare kan avge vid
en bolagsstämma och inte heller några sär
skilda bestämmelser om tillsättande och
entledigande av styrelseledamöter eller om
ändring av holagsordningen. Arsstämman
2016 beslutade om en ändring i bolagsord
ningen som möjliggör att mandatperinden
för revisorer kan uppgå till mellan ett och
fyra är.

Swedish Match tillämpar Svensk knd för
bolagsstyrning (“Koden”)1. Koden bygger
påprincipen “följ eller förklara’vilket inne
bär att ett företag som tillämpar Koden kan
avvika från enskilda regler, men ska då avge
förklaringar där skäl till varje avvikelse
redovisas. Bolaget redovisar inte några avvi
kelser från Koden för 2016, ftirutnm vad
gäller Kodens regel att bolagets halvårs
eller niomånadersrapport översiktligt ska

granskas avbolagets revisor. Orsaken till
denna awikelse är att styrelsen, med hän
syn till bolagets stabila verksamhet, inte
ansett att den extra kostnad som en sådan
granskning skulle innebära har varit moti
verad samt att tillräcklig kontroll uppnås
genom bolagets interna rapportering och
kontrollsystem. Denna bolagsstyrningsrap
port är granskad av bolagets revisorer, men
utgör inte en del av den formella årsredovis
ningen.

Aktieägare
Swedish Match aktiekapital uppgick i slutet
av2016 ti11389 515 417:2oSEKfördelat på
18$ 750 000 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 bolaget31. Bolagets aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligate
information avseende Swedish Match ägar
struktur, aktiens utveckling etc, presenteras
på sidorna 48—49 i bolagets årsredovisning
för 2016.

Årsstämma 2017
Swedish ?%latch årsstämma 2017 äger ruin
den 4maj 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 Inrikes Tidningar samt på bola
gets webbplats. Information om att kallelse
skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar ra ett ärende
behandlat av bolagsstämman måste inge en
skriftlig begäran härom till styrelsen i god
tid före bolagsstämman33.

Aktieägare som önskar lämna synpunk
ter eller framlägga förslag till bolagets val
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.

Valberedningen inför
ksstämman 2017
Valberedningens sammansättning inför
årsstämman 2017 offentliggjordes på bola
gets webbplats den 2$ oktober 2016 i sam
band med att bolagets rapport för det tredje
kvartalet publicerades. 1 valberedningen
ingår förutom Swedish Match styrelseord
förande Conny Karlsson; Daniel Ovin
(Nordea Asset Management), Mark Husson
(Cedar Rock Capital), Ulrika Danielson
(Andra AP-fonden), samt William James
(Standard Life lnvestments). Daniel Ovin är
valheredningens ordförande.

FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN KAN LÄMNAS TILL:

B:ag5crn 1 nrs tl:.;—; g 3 tciqes we
wv.vj swed shm,t:h ccmlt:a; eyr,i ng
Kcdon fnns t:L.äigt g på KcegTaI fr 5eer Cap
strn 1 ngs we bbpas. vjs.,v bc psstyrn rp fl

Eur:c-nar Swaden Aa
Yler. pre u.f:rra:cr pt bcage wsbbp.ete.
A’AVJ wed hma:

Swedish Match AB
Va the redningen
ck chefsjurist Marie-Louise Heiman
11885 Stockholm
E-post: nominating.committeeøswedishmatch.com
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SWEDISH MATCH-KONCERNENS STYRNING

Revisorer

De aterna revisorerna utses av bolagsstlmman för en mandatperiod
uns mellan ett till 4’n k Enligt bolagsordningen ska antalet auktorise
rade revisorer van en eller två med högst samma antal revisorssupple
anter eller ett eller två revisionsbolag.

Dc exierna rvvisorernas uppdrag innefattar granskning av styrelsens
och verkställande direktarens fömltning samt bolagets änredovlsning
och räkenskaper. Dc rapporterar löpande till styrelsens revistonskom
mitté och i samband nied årsbokslutet rapporterar de sina iakttagelser
Fr1n rcvisinnen till bolagets styrelsa

Årsstämma

Bolagsståmman är det högsta beslutande organet i ett akilebnlag och aldiedga
res rått att besluta ibolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Påbola
gets wcbbplats, www.swcdishmatch.com!stamman. informerasbolagets aktieä
gare omsh tagenligarätt att lä ett ärende behandlat vid bolagsstämma. Bolaget
tillämpar inte några särskilda arrangemang 1 fråga om bolagsstrunmans funklion,
varken på grund av bestämmelser i bolagsordoingen eller sivitt är klut för bola
get, aktieäganvtal. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enl majoritet
men vissa beslot ska dock i enlighet med aktiebulagslagens regler fattas med kva-
liiieend maio,iteL

Revisionskommitté

ltcvisiunskosn,nittén utses årligen av styrelsen och är eli utskott lions
styrelsen. Även om bsnsmicténs arbete i huvudsak är av herrdass,le och
rådgivande karaktär har styrelsen delegeni beslosslserogeislseter till
kss,ssmittén i särskilda fall. Kommittén ska övervaki tssslagets sk Ii dess
dssuvrhsdags prswessc r (tsr rcdovistsittg sx It finansiell rapporter (iii; saint.
‘sts1 avseesade på den finansiella rapporteringen, ellektiviteten i lissI agr’ts
interna kontroll. inlernrevisin is och riskhantering.

Kommittén ska även granska och övervaka revisnrns opartiskhet och
Is st ässdighet. Kommitténs auwarsois, räde regleras i stor t,tssrat-k

sing av liVs revisnrsftärordoing, vilket innefattar ansvar för uppliand
Is ngsprocessen av revisorer och att även i övrigt biträda valberndningL’n
viiI ssppriilasdt’ av förslag in För bt,lagsstäns ‘stans beslut ni’s revisors
val uds nivisorsarvisde. Ksmssuittén ska även hålla sig itsfornserad iis,,
revisitsoen av årsredovisn ingen och knia ernredovistsingen 1 sas,shas,tl
osed revi dsmski,nsnsittésss grausskniiig av den fissastsiella rapptir terisiguis
diskuterar kon,nutténs medlemmar de olika redswisssingsfrigssr sisni
kan ha aktualiserats med anledning av rapporteringen. Konsss,itlén ska
vidare fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision sunt bok
get lär upplsandla av bolagets revisorer Revisionskonsmittén diskuterar
ävess andra väsentliga frågor som Ilar samband mcd bolagets finansiella
rapportering samt redovisar sina slutsatser till styrelsen.

Kssmsnitténs ordfiirande ska i samråd med kommitténs ledamöter.
besluta om når och Isstr ofta kommittén ska sammantråda)

Rapporteringsskommitté

Verkställande direktören har tillsatt en npporieringslwmsnitté med
uppgift att i första hand säkerställa att all scrn rappssrtering. inHusive
delärsrappssrter och ånredovLsning, Saant pwssnsesldelaaidezs issed inne -

häll sam Lass vara ksirspäverkamlc eller sim, innehåller finansiell inliw
nsasion. frasistagiss e,sligt koncernens gäuaisde nsti’ser.

r w
Styrelsen lrbnlaszet, liiigsla liirvall,sitnsssrgazs wsderbnlagsstånstnan. StyreLsen
ansvarar för att koncernens tsrgassisatitsn äräsidamuMsenlig oJs utvänlerar flirt
löpaasde l’islagets [mansiella ssäll,ii,si, lsaeitllägssiogsrutiiser sanst riktlisii Lr för
törvaltitingssclsplaseringavlssitsgets medeL Styrelsess säterstålteräs’etsbeslage:s
redovisning. hstensakorttnill sxhkvalitrwupå dess tsttatssic-lIa rapporwringeat
genom det tystrns rör i,sten: kontroll som närmare besk-riva under rubriken Risk
Is.sntering stelt intemksmsr,ill avseende den f,n.snsiella rapp’s. teringen. Styrelsen
ansvarar i huvudsak flir Ssvedisla Mats-h strategiskt itsrikuung och &;tställer koss -

rernesislångsiktiga fissansiefla plan. vs-tvakarflsrdöpaaasle snksamheten, fat
tar vIdare beslut 1 frågor rörande issvesterissgnr tids avyttringar samt graaskar och
gtidkässster l,okslnt. Styrelsen utser verkställassde direktör, 1 utställer itistruktio—
mmc r dr ile,’ verkställande dit-ek törets och övervakar dess ne, arbete.

Verkställande direktör

kakstållandedirektöruLsssj avstyrd -en. l)vnaaelederrksanshesen intim de
ratnarMsns yrdsen laØ fag,

Verkställats&-dirtksörer, skabkumd annat setill att styrd-sen tnfi)rstyrt{w
.saissmna,atriden rar est så sakligt, utförligt och relevant infsinnatkrnssusdedag som
erftwdras (öratt styrrlwms skakuisssa fatta s-ålunderlavuzuLs beslut. Verkställassde

Styrelse

1
a

- —;
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Årsstämtna skahållas årligen inom sexmåoader efter räken
skapsårets slut. ‘id årsstämman beslutas 1 frågor avse
ende bland annatutdelning, fastställande av årsredovisning,
ansvarsfrihet Mr styrdseoch verkställande direktöi val av

och ersättning till styrdseonlMrande och övriga styreLseleda
möter och revisorer. riktlinja för bestämmande av ersättning

till ledande befattningshavare samtandra för bolaget viktiga
angelägenheter

r

flfl, -
— __ordningfaststä1h årligen vid det konstitu

enande sammanträdet. Arbetsordningen innehåller bland
annat Mreskriftrr omstyrel.seordhlirandens roll, instruktio
ner avseende arhetsffirddning mellan styrel.SL’ ochverkstfll -

lande direktören samt instenktiotaer Mrek-ummisk rtppstrtc
ring till styreistsi.

Styrelsens ordforande ansvarar för att sirgastisera tel, leda
styreLsens arbete och Mr att Isevaka att styrelsen fullgör sina
ZrplikteLser. ordifimnden ana’ arar ocksåbland annat fr att
vjdarclwfordra äga ruas åsikter till styrelsen.

direktören år även ItisW4e 1 styrthcn och aer mod-

varade L&sg aU beslötV&k1äflande dintkt&ara tlflstäi
le yr en mhetlfgsden inkrmation som krävs Mr att
frÅja bolagets och ktsncemeas ställning, likvislitet och ut veck- -

- Ung samt hhller styrelsens onllörande löpande lfrrderacI&t -:

lolagebi ooncennsverksamhet.
-

Valberednmgen utses enllgtprinciper sombesiutas årligen av årsstämman. Bolagastänmian
faststlller även den instruktion som ska gälla Mr valberedningen. Enligtdenna instruktion är
detvalberedningens uppgift astbereda och till bolagsstämman avge Rirslag avseende ändringar
1 instrnktinnen. Vaiberedningens uppgift är att ligga fram Mrslag avseendeval avordforande på
ksstämma, val avnrdfbrande och övriga ledamöter 1 styrelsen, styrelseantde uppdelat mellan
ordmr-ande, övriga ledamöter ocheventuell ersäthiog for kommittéarbete, samt val och arvode-
ring av revisor i förekommande fall.

Wrjehöst uppdrar styrelsen åren extern konsutt attgenonaföra en utvärdering avstyrdsens
arbete med avseendepå dess ledning och funktion. Styrelsens ordfomnde informerar valbered
ningen om resultatet avutvärderingen. Denna utvärderingligger till grund för valberedningens
bedömning av styrelsens sammansäwaing frlmstmed avseendepi kompetens, erfarenhet och
framtida hehot Valberedningen sammanulderså ofta som erfordras for att kunna fullgöra sina
uppgifter, dock minsten ging per år.

Kompensationskommitté

Kompensatinnskommlttéo utses årligen av styrelsen och dr ett utskott inom styrelsen. Kommit
téas uppgift är attbereda och framlägga beslutsfärslag för styrelsen avseende ersätlssing samt
övrigaanstMlningsvlllkorförbolagttsverkstäflandedirektår, riktlinjerförbestlsnmande av
ersättning och övriga anstållningsvilikor forandrapersoner i koncernledningen och som styrel
sen ska före!äggaboiagsståmman, samtöniga ersättnings- eller anställningsvillkor som enligt
lag eller andra bestimmelser, Svenskkod fdrbolagsstymlng alleretablend praxis sko beslutas av
bolagsstämnaan eller styrelsen.

Styrelsen har delegerat beslutanderätten i vissa frågor tillkommittsln, såsom exempelvis
:-nllgochuthetainingavrörhglöntillbolagets verkställandedirektör.lön och annan ersått

g sona, inom ramen for avbolagsstämman beslutade riktlinjer, skabetalas till andra personer
-1?koncemledningen än verkställande direktören, inklusive prestadonskriterier och mål avseende

långsiktiga tncitameotspmgram samt godkännande aviasentliga uppdrag utanför bolaget såvitt
avser andra medlemmar avkoncernledningen än verkställande direktören.

Knrnmittén ska sammanträda sänka som erfordras, dockminst tvågånger årligen.

www.swedishmatch.com
Yttor[,gare information cm axampelvia
kommiftiernas uppgifter och hemyndrgar-Jen.
totagets ayatam för rörliga orsittningar titledando
bstattn:ngahavare samt pmtskctl frän iaedish Masoh
bctagsatämmor finns retvisat pi bztageta webbptata
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BOLAGSSTÄMMA 2016

Under 2016 hölls årsstämma den 28april.
Protokoll från årsstämman finns
tillgängLigt på botagetswebbplats,
wwwswedish malch com/stamm an.

Årsstämman 2016 fattade bland annat
följande beslut
• Ordinarie utdelning om 800 SER per aktie

och en extra utdelning om 12:00 SER per
aktie, totalt 20:00 SER per aktie lär räken
skapsåret 2015.

• Omval av Charles A. Blixt, Andrew Cripps.
Jacquetino Hoogerbrugga, Conny Karlsson,

Wtnche Rolfsen, Meg Tivéus och Joakim
Wssth till ledamäterav styrelsen. Conny
Karlsson omvaldes till styrelseordfärande

och Andrew Cripps omvaldes till Styrelsens
vice ordlörande.

• Arvode till styrelsens ordförande om
1 750 000 SER, till styrelsens vice ordförande
ett arvode om 830 om SER och till övriga
balagsstämmovalda styrelseledamöler ett
arvode om 700 000 SEKvardera. Därutöver
beslutades alt, som ersättning för utfört kam
mittéarbele, tilldela 250 000 SEKvardera III
ordförandena i kompensationskommiltén och
revisionskommiltén samt 125 000 SER var
dera till övriga ledamöter i dessa kommitléer.

• Indragning av 7750000 återköpta ektieri
bolaget.

• Mandat för slyrel5en om att före n,sta års
stämma, vid ett eller flera liHlällen. förvärva
högst så många aktier all botagels innehav
vid var tid inte överstiger 10 procent av samt
liga aktion bolaget

Riktlinjerfär bestämmande av ersättning och
andra anställningsvillkor för den verkstäl
Lande direktören och andra personer i bola
gets todning.
Fastställande av resultaträkningen och
batansräkningen lär 2015 samt ansvarsfrihet
för styrelseledamdterna och verkställande
direktören.

rar ir.icn—saccn yxa 1a!5 ai7r.andsi av rsStan’ mans
rnanea: at? ben’ydgn e —r:sea’.: farvä ivo sara ak:ier,
se Fc.waUa:’sherii:r!s., sidan 5 i SrndyQisr.irge,t ‘är
2116

Valberedning
Enligt beslut av årsstämman 2011 skavalbe
redningen, inLill dess annat beslutats, bestå
av styrelsens ordrande samt fyra ledamö
ler utsedda av var och en av de fy-ra största
kända aktieägarna i bolaget som önskar utse
en ledamot i valberedningen. De fyra
största aktieägarna ska fastställas på grund
val av det kända antalet röster per den 31
augusti året före kommande årsstämma.

Vatberedningen inför
ksstämman 2016
Valberedningen inför årsstärnnaan 2016
bestod av följande fem personer: Kadm
Ladha (Independent Franchise Partners),
Mark Husson (Cedar Rock Capita1), )nhan
Strandberg (SEB Investment Management),
John Hernander (Nordea Asset Manage
ment) och Swedish Match slyrelseord
rande Conny Karlsson, Johan Strandberg
var valberedningens ordförande. Valbered
ningen höll tre möten under perioden mel
lan årsstämman 2015 och årsstämman 2016
och ledamöterna hade därutöver informella
konlakler och diskussioner. På årsstämman
2016 lämnades en redogörelse för valbered
ningens arbete.

Extra bolagsstämma 2016
Den 16december 2016 hölls en extra
bolagsstämma. Vid bolagsstämman beslu
tades, i enlighet med styrelsens förslag, om
en extra utdelning om 9:50 SEK per aktie.
Protokoll från den extra bolagsstämman
finns tillgängligt på bolagets wehbplats,
www.swedishmatch.com/stamman.

Styrelse
Sammansättning
Enligt bolagsordningen ska bolagets sty
relse, förutom av personer som på grund av
lag kan komma att utses i annan ordning.
bestå avlägst fem och högst tio ledamöter.
Swedish Match styrelse bestod vid utgången
av 2016 av sju ledamöter valda av bolags-
stämman samt, i enlighet med lagom sty
relserepresentation rörde privatanställda,
tre arhetstagarrepresentanter jämle tre
suppleanter för dessa.

Sedan årsstämman 2016 har styrelsen
bestått av följande ledamöter valda av
bolagsstämman: Conny Karlsson, Charles
A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline
Hoogerbrugge, Wenche Rolfsen, Meg
Tivéus och Joakim Weslh. Conny Karlsson
har varit styrelsens ordfiirande. Under året
har arbetstagarrepresentanter i styrelsen
varit Kenneth Ek (fram till den 4juli2016),
Eva Larsson och Patrik Engelbrektsson med
suppleanterna Eva Norlén-Moriti (ordina
rie ledamot från och med den 4juli2016),
Gert-Inge Rang samt Joaldin Andersson
(suppleant fram till den 4juli 2016 och där
efter ordinarie ledamot), Från och med den
4juli2016 har Dragan Popnvic varit styrel
sesuppleant. Ytterligare information om de
enskilda styrelseledamöterna och supplean
tema finns på sidorna 66—67 i årsredovis
ningen för 2016.

Styrelsens oberoende
Enligt valberedningen är samtliga styrelse-
ledamöter, enligt de bestämmelser som
finns i Svensk kod flir bolagsstyrning, att

anse som oberoende i förhållande till såväl
bolageis större aktieägare som till bolaget
och bolagsledningen.

Sammanträden
Styrelsen kallas till sex ordinarie samman
träden per år samt ett konstituerande sam
manträde. Utöver de ordinarie sammanlrä
dena kallas styrelsen till ytterligare sam
manträden när styrelseledamot eller verk
ställande direktören så påkallar. Vid det sty
relsesammaniräde där årsbokslutet presen
teras deltar revisorerna för att meddela iakt
tagelser från revisionen. Revisornrna sam
nsanträfTar även med styrelsen utan närvaro
avverkställande direktören eller övriga
represenlanler från bolagets ledning.

Utvärdering av styrelsens arbete
Under hösten 2016 genomförde styrelsen
en utvärdering av sitt arbele med hjälp av
ett oberoende konsultbolag. Valbered
ningen har informerats Din resullalet av
utvärderingen.

Ersättning till styrelsen
Ersältning till styrelsen under perioden från
årsstämman 2016 tilloch med årsstämman
2017 har ulgått i enlighet med beslut av års-
stämman 2016. Styrelsearvode har inte
utgått till styrelseledamöter anställda i
Swedish Match-koncernen.

För mer information om styrelsens arv
nde under 2016, se Not 5 Personal, sidan 23 i
bolagets årsredovisning tdr 2016.
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StyreLsens arbete under 2016

Under perioden från 1januari2016 till den
31 december2016, har styrelsen haft tio sty
relsesammanträden samt ett konstituerande
styrelsesammanträde. Under 2017 (till och
med mars månad) har ett styrelsesamman
träde ägt rum.

Vid samtliga ordinarie styrelsesamman
träden, utom vid det konstituerande styrd
sesammanträdet, fick styrelsen en övergri
pande presentation avVD samt diskuterade
styrelsen bolagets och intresseföretagens
resultat samt andra projekt och frågor.

Samtliga sammanträden under året har
följt en godkänd agenda. tnför varje sam
manträde har förslag till agenda, inklusive
eventuell dokumentation för varje punkt på
agendan, skickats till styrelsen. Bolagets
revisorer deltogvid styrelsens sammanträde
i februari 2016 Pörattpresenterarevisions
rapporten och iakttagelser från revisionen.
Vid styrelsemötet i juni, som hölls i Santi
ago. Dominikanska republiken, besöktes
Swedish Match cigarrfabrik och styrelsen
träffade den lokala ledningen som gav en
presentation av verksamheten.

Styrelsen har under de senaste åren ägnat
betydande tid åt arbete med den strategiska
utvärderingen av Scandinavian Tobacco
Group (STG). Under 2013 informerades
marknaden om att Swedish Match, tillsam
mans med den andre aktieägaren 1 STG,
utvärderade en möjlig börsintroduktion av
bolaget. 1 början av 2016 offentliggjordes
avsikten att börsintroducera STG på
Köpenhamnsbörsen, vilket också skedde i
februari 2016.1 samband med börsnote
ringen avyttrade Swedish Match en del av
sitt innehav i STG och i september samma

Ånbokstut och ånredovtsnsng.
genomgång med reereorerna utan
koncemtednngens närvaro tora lag
t;llårootamman, latent mana;ement
ersattningnfrå;or tar ledande betalt
ningaha va te. godkännande avpcb
cyerooh ny uppforandekod

Extra utyretsemäte

MAR APRIL
I II

Konstituera ride styretsemöte;
benlut cm firmatecknare. utseende

avledamdlerikompensotiona
respektsve rut ,ionnk,rnmittén,

taststattande av,nstruktsoner for
respektive kcmm;ttés arbete, fast

shllande avarbetsordn.ng far
styrelsen samt instruktioner for

intunn rappcrtenng ItlI stymtaen.

upptyun;ng om arvodan eli styre
ser, fastatd Lands as irstruktien till
VD orts karcemoheten samt beslut

cm datum far styretsemoten
urder2Olö.

Srralegfrågor samt

bessie tsdsv,odsh
March cigarr!ahnk,
Ocminckanska reps

btken

halvå ra rapport
januari—juni

Detårsroppcrljanuan mars, utnytt
jande av mandat att återkopa at:er
strategfrågcrcch regutstunnka

frågor

Ltraleg- frågor

och regutatanska frågor
samt Håtibarheta

redovcsning

Delårsrappofl
januari—september

Revisions- Kompensations
Styrelse kommitté kommitté

4 robokalut och årvredovisn.ng,
genomgång med revisorerna utan

kan:ernledningens närvaro,
torslag titlårsstamman. strategi -

frågor talen management,
knshantenng, frågor avseende

emattn:ng till ledn:ngen.

Allareplan, f:nanscellpol;:y

kampensatunsfrJgon
utvj.-darrg av styrelse
och VD-s arbete.

Ledamat
sedan

Arbetsta garrepresentante r
Kenneth Ek titt den 6iutl, 20161

Eva Larsson

Patr;k Engelbrektsson

Eva Nortén-Moritz Ifrån den 6juli 20161

Arbetstagarrepresentanter lsuppteanterl
Joakim Andersson

Eva NorLén-Moritz titt den 4juli 20161

Gert-Inge Rang

Dragan Popovic Ifrån dan4juti 20161
Ert gt de’trit:cn Sner.sb kod för botq555yrrng

2016
JAN

1

FEB
I 1

MAJ
al

1 1
1
Il

JUNI
—

JULI

AUG SEPT NOV DEC
‘ — •. II

Extra
styreLnemole.

2017
JAN

1
II

FEB
— .

OKT

Extra
styretsemote

OberoendeStyrelsens sammantdttn.ng och narvaro 2016 Arvode, TSEK

Totalt antal möten 11 8 3

Ledamötervatda av irsatämman

Conny Karlsson lordfdrandel 11 3 Ja 2005 2 CCC

Charles A. SLet 11 3 Ja 2015 525

Andrew Cripps 1vce ordtörandel 11 8 Ja 2006 955

JacqueLtne Hoogerbrugge 2 Ja 2015 525

WencheRollsen 7 Ja 2013 825

MogTivéus 8 Ja 1999 930

JoakimWesth 8 Ja 2911 825

9

11

11
11

5

8
10

6

10

4
10

5
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år avyttrade Swedish Match ytterligare
aktier i STG. 1 enlighet med Swedish Match
finanspolicy föreslog styrelsen att de medel
som härrörde från dessa avyttringar och
som inte behövdes inom verksamheten
skufle återföras till aktieägarna. Styrelsen
föreslog därför för årsstämman 2016 att det
till aktieägarna skulle delas ut en extra
utdelning om 12SEK per aktie ulöver den
ordinarie utdelningen om 8SEK per aktie.
Vidare föreslog styrelsen för den extra
bolagsstämman den 16december2016 att
det till aktieägarna skulle delas ut 9:50 SEK
per aktie vilket också godkändes av aktie
ägarna.

Revisionskommitté
ledamöter under20l6harvarit:Meg
Tivéus (ordförande) Andrew Cripps,
Wenche Rolfsen och Joakim Westh.

Kommitténs ordförande har fortlöpande
hållit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under året. Antalet sam -

rnantriiden under 2016 uppgick till åtta,
varav tre möten var relaterade till revisors
uppliandlingen. Bolagets revisor och chefen
för iniernrevisian har deltagit i samtliga
sammanträden med revision.skommittén
under 2016 och i samband med två av dessa
sammanträden även sammnanträffat med
kommittén utan närvaro av representanter
från bolaget.

1 enlighet med EU:s revisorsförordr.ing’t
var Swedish Match skyldigt att initiera en
upphandling av revisorer under 2016.

Enligt förordningen är revisionskommiitén
ansvarig för urvalsprocessen och för
anbudsförfarandet. Det förslag som kom
mer alt lämnas till aktieägarna på årsstäm
man 2017 kommer att innefatta den rekom
mendation som revisionskommittén har
lämnat.

Kompensationskommitté
Efter årsstämman och det konstituerande
styrelsemötet i april2016 har kompensa
fionskommitténs ledamöter utgjorts av
Conny Karlsson (ordförande), Charles A.
Blixt and Jacqueine 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 till
den verkställande direktören.

Kommitténs ordförande har löpande hål
lit 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 2016 uppgick till tre.

Kommittén har under 2016 ägnat sär
skild uppmärksamhet åt faststäflande av
2015 års rörliga ersältningar för utbetalning
under 2016 och åt fastställande av relevanta
mål för rörlig ersättning. förslag till styrel
sen på löneförändring och rörlig ersättning
för verkställande direktören avseende 2017
saint faststäilande av löner och rörliga
ersättningar för 2017 för övriga medlem
mar av koncernledningen. 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.

Koncerniedning
Swedish Match koncernledning har under
2016 utgjorts av Lars Dahlgren, verkstäl
lande direktör och koncernchef, Richard
Flaherty, chef för US Division, Marlene For
sell, finanschef, Marie-Louise Heiman. chef
rör koncernstab Legal AtTairs, Fredrik
Lagercrantz, chef för koncernstab Business
Control, Lars Olof Löfman, Senior Vice
President Product Supply Innovation, Scan
dinavia Division, Fredrik Peyron, chef för
konccrnstah Rcgulatory Affain och Group
Communication (från den 16 mai 2016)

Ytterligare information om bolagets verk
ställande direktör och koncernchef Lars
Dahlgren finns på sidan 68 i årsredovis
ningen för 2016. Lars Dahlgren saknar
väsentliga aktieinnehav och delägarskap i
företag som harbetydande affärsförbindel
ser med Swedish Match.

Ersättning titt koncerntedningen
Årsstämman 2016 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 Not 5 Personal, sidan
23 i bolagets årsredovisning för 2016. För
information om ersättning och övriga för
måner till koncernledningen, se Nais Per
sonal, sidan 23 i bolagets årsredovisning för
2016.

Revision och revisorer
Bolagsstämman utsåg revisionsfirman
KPMG AB till bolagets revisor för perioden
från 2016 fram till och and årsstämman
2017. Under 2016 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 Mateh revisorer
under 2016, se Not 6 Arvode och kostnads
ersättningtill revisorer, sidan 26 årsredovis
ningen för 2016.

Rapporteringskommitté
Under 2016 utgjordes rapporteringskom -

mitténs ledamöter av cheferna för Business
Control, Investor Relations and Corporate
Sustainability, Corpnrate Control samt
Legal Affairs.

och Joakim Till» chef för Scandinavia Divi
sion.

Europaparlamenteto och rSdeta fdrordniig Ed vr5Zl/201 4 sv den 16apriL2016 om odrokitda
krav avaeerde tagstadga drevisi on as tdr,tag av alim det n(resoe och Ii limpliga dvergångsregter
avseende val avrevisoror
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RISKHANTERINO OCH INTERNKONTRDLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINCEN

Styrelsen ansvarar enligt den svenska
aktiebolagslagen och Svensk kod för
bolagsstyrning för den interna kontrol
len. Revisionskommittén har ett särskilt
ansvar för att övervaka effektiviteten i
riskhantering och internkontroll avse
ende den finansiella rapporteringen.
Denna rapport beskriver koncernens
system för internkontroll och riskhante
ring avseende den finansiella rapporte
ringen.

Kontrotlmiljö
Basen för den interna kontrollen avse
ende den finansiella rapporteringen
utgörs av den kontrollmiljö som har
dokumenierats och kommunicerats i sty
rande dokument. Dessa dokument inklu
derar interna policies om aftärset&, dele
gering av befogenheter, transaktioner
med närstående och bedrägerihantering.
Därutöver finns policies och instruktio
ner för redovisning och rapportering
samt för intern kontroll och IT-säkerhet.
Alla policies uppdateras regelbundet och
distribueras till nyckelpersoner som
bekräftar att dessa har implementerats
inom deras ansvarsområde. För att skapa
en effektiv kontrolliniljö måste det finnas
tydliga strukturer or beslutsfattande och
övervakning. Swedish Match har etable
rat ett systern för regelbundna möten
som hålls mellan ledningen för koncer
nen, operativa enheter och lokala bolag
där koncernens värderingar betonas.

Riskbedömning
Koncernen tillämpar en metod för risk-
bedömning och riskhantering för att
säkerställa att de risker som koncernen är
utsatt för hanteras inom det fastställda
ramverket. Utifrån riskbedömningen
definierar koncernen ett standardiserat
konirollsystem som syftar till att säker-

ställa ett effektivt åtgärdande av väsent
liga risker avseende den finansiella rap
porteringen. Dessa standardiserade kon
troller ses över och uppdateras varje år.
Varje operativ enhet ansvarar dessutom
flir att bedöma holagsspeciflka risker och
identifiera viktiga internkontroller som
inte ingår i det standardiserade kontroll-
systemet.

Kontrattaktiviteter
Cheferna förde operativa enheterna
ansvarar för ati etablera den interna kon
trollen avseende den finansiella rappor
teringen utifrån koncernens policies och
riktlinjer. Kontrollaktiviteter är imple
menterade i alla affärsprocesser och
system som levererar information till den
finansiella rapporteringen för att säker
ställa att informationen är tillförlitlig.

Information och kommunikation
Information och kommunikationskom
ponenten innefattar system och proces
ser som bidrar till att information identi
fieras, dokurnenteras och kommuniceras
i ett format som möjliggör att anställda
kan utföra sina uppgifter och att finan
siell rapportering kan presenteras full
ständig, korrekt och i rätt tid. Företags
ledningen har inrättat kommunikations
kanaler och fl,ntm för att skapa ett effek
tivt flöde av informauon om atflirsvillkor
och förändringar som påverkar den
finansiella rapporteringen.

Övervakning
Koncernen följer upp efterlevnaden av
styrande dokument ‘form av interna
policies och riktlinjer samt utvärderar
effektiviteten i koolrollstrukturen. Kon
cernens internrevision är etablerad med
huvudsakligt syfte att utifrån ett obero
ende perspektiv utvärdera internkontrol

lens effektivitet. Internrevisionens arbete
baseras på årligen etablerade riskdrivna
planer som uppdateras under året base
rat på specifika förändringar och händel
ser som påverkar risken relaterat till sys
temet för internkontroll. Dessa planer
granskas och gndkänns av revisionskom
mittén och internrevision rapporterar
regelbundet utfallet till revisions
kommittén och ledningen. Revisions
kommittén följer upp att åtgärder vidtas
gällande rekommendationer att stärka
intcrnkontrollen avseende den finan
siella rapporteringen. Chefen för intern-
revision rapporterar direkt till ordföran
den i revisionskommittén och till finans
chefen. Revisionskommittén fär även
regelbundna rapporter från den externa
revisorn-

Finansiella rapporter lämnas varje
mänad, kvartal och år till ledningen för
operativa enheter och koncernen genom
ett gemensamt rapporterings- och kon
solideringssystem. Ledningen, såväl den
finansiella som operativa, går igenom
den finansiella informationen och kon
trollerar att den är fullständig och kor
rekt. Styrelsen får månatliga rapporter
och vid varje ordinarie styrelsesamman
träde behandlas koncernens ekonomiska
situation- ‘id dessa styrelsesarnmanträ
den informerar ordföranden i revisions
kommittén också swrelsen om revisions
kommitténs arbete med att övervaka
effektiviteten av internkoatrollen avse
ende den finansiella rapporteringen,
Rapporteringskommittén följer upp full
ständigheten avseende upplysnings
skyldigheten 1 de finansiella rapporterna.

Stockholm 16 februari 2017

Styrelsen för Swedish Match AB

Revisors yttrande om botagsstyrningsrapporten
TitI bolagsstämman i Swedish Match AB (pubL). org. nr55601 5-0756

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är st’-relsen som haransvaret förbolagsstyrningsrapporten förår
2016 påsidorna59—65 och föratt den ärupprättad ienlighet medårsre
dnvisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vårgranskningharskett enligt FARs uttalande RevU l6fleWsorns
granskning at- bolagssty rningsrapporten. Detta innebär att vår granskning
av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfätming som en
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för
våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med
6 kap. 6 andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap.
31 andra stycket samma lag är färenliga med årsredovisningen och
koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovis
ningslagen.

Stockholm den 16mars2017

KPMGAB -

Cronie SVall is
Auktorise evisor
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STYRELSE

4.%*

ANDREW CRIPPS
Född 1957. SA. University ofCambridge. Chortered
Accountant. Styrelseledamot sedan 2006. Vice
styrelseerälörande ech ledamot revisisnskcmmittén
C,r:ga stjntseuppdrag Non-Executive Cirectar Howden
Joinerg Group pk. BookerGroup plc och 2 Sisters Feod
Grcup
Arbets(ivsorfarenhct, Director ofCorpsnte Finance,
Rsthmons lntorr.atiornl: Oirectcr of Investments, British
American Tobacco; President. Laurens International SA.
Egna och näi’ståendes aktier: 19 200

CharLes A. BLixt Wenche Rolfsen

CHARLES A. BLIXT
Född 1951, Jur, Dr och S.A University at Illinois.
Styrelseledamel sedan 2015, Ledamot
kom pensati a ris kom mi Hån.
Övriga styretneuppdrag. Styrelseledamot j Lamb
Westun Haldings mc
Arbetsfivsarfarenhet: Interim General Counsel

Krispy Kreme Doughnuts mc; Executive Vice
Presidentand Generat Caunsel, Reynolds
American mc.
Egna och närstiendas aktier 3000

JACOUELINE K000ERBRUGDE
Fbdd 19&3, Civilngenör i kemileknik. Oron ngen
univers;tot Styrelseledamot sedan 2015 President

Operations. Claetta Ledamot i kompensatiunskommittén.
Qvriga styrelseuppdrag Styrelsetedamoti Ikea lndustry
Scard
ArbetsUvserfarenhet President Operations, Leaf
International SV: Vice President Operations, Oanones
Medical Nutrition Oivision; Vice President Procurement.
Numico Baby 8 Medical Food, olika betattningarinom
teknik, tillverkning och upphandling, Unilever. samt inom
teknik och försäljning. Fluor Daniel,
Egna och närst,3endes aktier: 3200

2013. Ledamot revisionskommittén.
Övriga styratseuppdrag’ Ordförande, Index
Pharmaceuticals: Vice styrelseordförande,
Moberg Pharma: Styrelseledamoti Bioarctic AB
och Smartfish AS, Norge.
Arbetslivserfarenhet’Verkssältande direktör.
Ouintiles Phase 1, Europe: verkställande direktor
Ouintiles Scandinavia. direktör, Ouintiles Sweden,
torskningechef inom farmakalogi, Pharmacia
Upjohn; chef för farmakelogi, Pharnacia
Opthalmics; chef förlarmakologi, Pharmacia
Läkemedel,
Egna och närståendes akfien 3 180

neehav av egna och eärsiåendsx akter per SI december 2116 Fer
en detaljerad redovisning ax end lirirgar och törmaner till tedaode
befattningshavare hänvisas till Nxt 5pnnonati boageis lrsred xslsnrnq
för 207ö

Andrew Cripps

CONNY KARLSSON
Fcdd 1955 Civ lokonom, Handelshögskolani Stockholm Styrelsens ordförande sedan 2007. Styrelseledamot
sedan 2006 Ordförande i kompensationskamm;ttén
Övr:gasty,etsevppdrag. Ordförandei ZeresCapitalABoch NsrltiAllgnceAS Styrelseledamot i Scandnavian
Tabacco Grour AS, Malte Månssen AB och Yrkosakademin AS
Arbe:sivserfarvnhet Vorkställando direktör. Ouni AB marknadschef. Procter 8 Gomble UK; morknadxchef och
reg.onchel, Pro:Ier& GambleScandinavia; marknadschet, Procter 8 Gamble E&SO.
Egna och nirsfåendes aktier: 30 000

JacqueLine Hoogerbrugge

4, .I

47

WENCHE ROLFSEN
Född 1952, Apotekare, disputerad i farnakologi
vid Uppsala Universitet. Styreiseledamot sedan
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1

MEG TIVÉVS
Född 1963 Civilekonom, Handelshögskolan i
Stockholm. Styrelseledamot sedan 1999. Ordförande i
redisi on sko mm ittén
Cvrigastyretseuppdrag Ordförande i Arkitektkopia AB
och Close AB Styrelseledamot i ADovise Group AB
Arbetstivsarfarenhet Verkställande direktör, Svenska
SpetAB: vice verkställande direkt6r. Posten AB:
divisionsehet. Holmen AB; divisionsohef, Åhléns AB;
disponent. AB Nord-ska Kompaniet; produktcbef, Moda

AB: prajektledare, Mctann Gunther & Bäck
Egna och närsta’ endes aktier: 5 200 Ericsson; vice verkställande direktör och

medlem av koncernledningen, Assa Abtoy AB:
ordförande, Absotent AB: partner; McKinsey 8.
Co. mc.

AstraZeneca och Svenska Petroteum Exptoration

Styretsens oberoende
Samtig astoreta 5:e damöte ra,, enligt de bnatamrne.se
ser. tros i See nok lod tor bo ;agsstyrn;ng. engt
vabsredningen att anse ses oberoende i ta rha:tande
t::: såväl bctagets större aktieägare som ta’ bo:aget och
bolag als d sir ger

Egna och närståendesakfier: 2500 Förändringar i styrelsen
Eva Norlks M ohIo ersatte Kenneth Ek tcm
arbetoto gerrepresertant trän ;uti 20 6 Dragen Popcvicar
ny suppleant trän juli 2016

Styrelsens sekreterare
Sedan 2055 är Mare Louise Hemu fl. Sen :or V:cs Pres d act
Legat A’fa:rs och Generat Cours at, styretse ns sekreterare

Egna och närstå endes aktier:

EVA LARSSON
Fädd 1 95B Styreisetedamot sedan 1999. Utsedd av LO-ktj bbarna inom Swed:sh Match
Industries, Kiubbordförande vid tändsticksfabriken Tidaholm Forsäkringsansvarig för
kcltekt.vsnslatldasfdrsäkrtngarvd Swedish Match tändst:cksfabrik i Tidaholm
Arbetv0veerfarenhet Line operater vid Swed:sh Match tändst.cksfabr:k i Tidahoim
Egna och näretåendas aktier: 0

EVA NORLÉN-MORITZ
Född 1960 Styrelseledamot sedan 2016 suppleant tiitjuli 20161 Utsedd av PTK
klubbarna inom Swed:sh Matoh. Kemist och arbetarmed kemiska anatyserav tobak och
produkter sar. t med kvat;tetsarbete gäaande kemiska analysmetoder på FoU
avdelningen inom Swed.sh Matoh Scand;navia C;vision
Arbetstivsarfaranhet Kam:st på Generattullstyretsen Stockhoin,Astna Pharmaceut;cal
Production i Sädertäle
Egna och nästiendes aktier:

DRAGAN POPOVIC
Född 1973. Suppleant sedanjuli 2016. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish
Match Styrelseledamot för Ledarna vid snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv
Area Manager Productio, vid snusfabnken i Göteborg.
ArbetsUvserfaranhet Area Manager tössnus, Area Manager portionsrUs Crig:r.aI,
Area Manager Pilot Plant och Machine Operator, Swedish Match snusfabrik i
Göteborg
Egna och närståendes aktier: 0

GERT-INGE RANG
Född 1956. Suppleant sedan 2007. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swed.sb Matoh
lndustries Production Supervisorvid spt:ntavdelningen. Swedish Match
eändst;cksfabrik iVetlanda
Arbetslivserfaranhet: Production Supervisor. Swedish Match tändsticksfabrtk i
Vetlanda.
Egna och närståendes aktier: 1000
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JOAKIM WESTH
Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska
Högskolan och M.Sc. Aeranautics and
Astronautics MiT. Styrelseledamot sedan 2011.
Ledamot i revistonskommitlén.
övriga styrelseuppdrag’ Styrelseledamot i
Absotent Group AB. Saab AB och CCI lnc.
Årbetstivserfarenhat:Viceverkstältande direktör
och chefförGroup Function Strategy and
Operationat Escellence samt medlem av
koscerntedningen, Telefanaktiebolaget LM

REVISORER
KPMG AB Huvudansvarig revisor:
Cmnie Waltquist. Född 1958 Aukeoriserad
revisor. Revisor i Swedish Match sedan 2012
Cmnie Watlquists övriga revisionsuppdrag
omfatlarbland annat Preem, Otiro Group.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER ARSETSTASARREPRESENtANTER ISUPPLEANTERI

PATRIK ENGELBREKTSSON
Född 1965 Styrelseledamot sedan 2013 Utsedd av LO-kiubbarna inom Swedish Matoh
Ordförande för Livs-ktubben vid Göteborgsfabriken. Logist.c Techn;c;an vid snusfabrikon i
Göteborg
Arbefsf;vsertaranhot: Kvarnoperatör, maskinoperatär. truckförare, Göteborgslabriken.
Egna och näståendes aktier:

J DAK IM AN DE RSSDN
Född 1970. Suppleant sedan 2013. Ulsedd av LO-klubbarna inom Swed;sh Match.
Ordförande för Livs-klubben vid SMO Logistics Kungsängen. Module Techn;cian vid
SMD Logiseics i Kungsängen.
ArbetaUvsarfarenhet: Module Technicianvid Swedish Matoh Distribution, Solna.

af



BO LAGS STYRN ING

KONCERN LEDNING
LAR5 DAHLGREN
President och Chief Executive Officer. Swedish
Match sedan 2008. Anställd sedan 1976, Medlem
i koncernledningen sedan 2006. Född 1970. Civ.
ek. frän HandeLshögskolan i Stockholm.
Slyretseuppdrag: Styrelseledamot i Orkla ASA.
Arbetstivserfarenhef: SeniorVice President and
Chief Financial Officer, Swedish Metch AB;
Vice President Group Finance, Swedish Match
AB; Finance Director. Swedish Match Philipplnes;
finonsanalytiker. SBC Warburg.
Egna och närst3.endes aktier: 36 900

RICHARD FLAHERTY
President, US Oivision, Swedish Match sedan 2008,
AnstäLld sedan 2000. Medlem i koncernledningen
sedan 2008. Född 1958 B A. Economics, iD. Law
trän Rutgers University och LLM Tasation från New
York University, USA.
Arbefslivserfarenhet: Chief Operating Otficer, Swedish
Match North America Division DTP; Chief Financial
Officer, Swedish Match North Americo D’vision,
ekonomichef, BumöLe Bee Seafoods; kommersiell
direktör, Unilever.
Egna och närståendes aktier 18125

MARLENE FORSELL
Chief FinenciolOtlicer och SeniorVice
President, Group Finance, Swedish Motch
sedan 20)3 AnstäLld sedan 2006. Medlem i
koncerniedningern sedan 2013. Född 1976.
Civ.ek. frän Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i
Scandinavian Tobacce Group AS.
Arbefsövserfarenhet: Vice President Greup
Reporting, Swedish Match AB; Vice
President Business Control, Swedish
Malch Smoketree Divisien; Vice President
Corporete Control. Swedish Match AB;
analytiker. Ernst& Young.
Egna och nä,sta’endes aktier: 2500

MARIE-LOUISE HEIMAN
SeniorVice President LegalAtfairs och General
Counsel, Swedish Match sedan 2015. Anställd sedan
1996 Medlem i koncarnledningen och styrelsens
sekreterare sedan 2015 Född 1965, Jur, kand, frän
Uppsala universitet
Arbefsflvserfarenhet: Vice President LegalAffairs,
Swedish Match AB. Chefsjurist. Swedish Match Norih
EuropeAfl; bolagsjurisl, AB Fortes, BCP Branded
Cansumer Products AB och Procordia AB.
Egna och närntaondes aktier 3025
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managementkonsult. McKinsey & Co
Egna och näntåendes aktier; 1 595

SeniorVice President, Produrt Supply Innovation,
Scandinavia Division, Swedish Match sedan 2013.
Anställd sedan 1987. Medlem koncernledningen
sedan 2004 Född 1956 Civ ing samt Car,troller
DIHM.
Arbetat vserfarenhet SenrorVice President, Product
Supply and MarkeLng, Scandinavia Civision;
President. Swedish Matoh Smoketree Pmducte
Division; President, Swedish Match Distribution AB.
President, Swedish Matoh Nodh Europe Division;
Vice President Production & Development. Swedish
Match North Europe Drvisien; Vice President
Operations. Swedish Match Snutt D:vision; fabriks
och produktionschef, Swed;sh Matcb Noll, Europe
Division.
Egna och narstdendesakt:er 10659

1 e’

1.
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FREDRIK PEYRON
SeniorVice President, RegulatoryAffairs
and Group Communications. Anställd och
medlem j koncerntedningen sedan 2016.
Född 1967.Jur. kand frän Lunds
universitet.
Arbefstivserfarenhet. Group VP, Legat
Atfairs.General Counsel and Secretary
Autotiv; SeniorVice President, Legat Affairs
and General Counsel, Swedish Match AB;
Vice President Corporate Attairs, Swedish
Match AB; bolagejurist, Akzo Nobel;
biträdandejurist, Mannheimer Swartling
ad vo 1< a t b y rå
Egna och närsta’endesaktier; 2500

FÖRÄNDRINGAR 1 KONCERNLEDNINGEN

Fredrik Peyron utsågs tilL SeniorVce President,

RegulatoryAffairs and Group Communications i
ma; 2016.

JOAKIM TILLY
President, Scand,navia D.vision, Swedrsh t’latch
sedan 2013. Anställd sedan 2004 Medtem i
koncemledningen sedan 2008. Född 1970 Civ ek
från Handelshögskotan i Stockhotrn.
Arbetstivserfarenhet: SeniorVrce President, Group
Finance and IT och Chief Financial Officer, Swedish
Match AB; SeniorVice President Group Finance,
Swed;sh Match AB; Vice President Group Finance,
Swed;sh Match AB; verkställande d;rektdr och
ekonomichef, Netgiro International; Chief Financial
Cfficen Swadish Match Lightarfl;vision.
Egna och nä ratå endes akter; 8240

irrahavav e;na och närståendea akt;er perji decemcer ZOrd
För en d aerad r.dcvisr,ing av erattr,;nger ccv fcrmåner LO
edar.de bifattningahaveri hanvieas tilL Not Speraora; bcagets

1rared:viarng ‘dr 201£

FREDRIK LAGERCRANTZ LARS DLOF LÖFNAN
SeniorVice President, Business Controt,
Swedish Match sedan 2013 Anställd sedan
2009. Medlem i koncernLedningtn sedan
2013. Född 1977. Civek. från Handels’
högskolan i Stockholm.
Arbetafivserfarenhef; Vice President Group
Business Control, Swedish Match AB.

imTiLly
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Bilaga 8

Valberedningens förslag till beslut under punkt 11 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Match AB (pubi) den 4 maj 2017

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamötema, för tiden intill nästa års-
stämma, utgår enligt följande (2016 års arvode inom parentes).

Styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 1 840 000 SEK (1 750 000 SEK). Styrel
sens vice ordförande ska erhålla ett arvode om 870 000 SEK (830 000 SEK) och övriga
stämmovalda styrelseledamöter ett arvode om 735 000 SEK (700 000 SEK) vardera.
Därutöver föreslås att, som ersättning för utfört kommittéarbete, tilldela 260 000 SEK
(250 000 SEK) vardera till ordförandena i kompensationskommittén och revisionskommit
tén samt 130 000 SEK (125 000 SEK) vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.
Arvodena har varit oförändrade sedan årsstämman 2014.

Arvode till styrelseledamot Mr, efter särskild överenskommelse med Swedish Mateh 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 9

Valberedningens förslag till beslut under punkt 12 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Match AB (publ) den 4 maj 2017

Valberedningen föreslår val av styrelse enligt följande:

Omval av: Charles A. Blixt
Andrew Cripps
Jacqueline Hoogerbrugge
Conny Karlsson
Wenche Rolfsen
Joakim Westh

Nyal av: Pauline Lindwall

Meg Tivéus har avböjt omval.

Valberedningen föresl& vidare att Conny Karlsson väljs till styrelsens ordförande samt att
Andrew Cdpps väljs till styrelsens vice ordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter att väljas av årsstämman är att anse som oberoende i
förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen 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.
Arbetslivserfarenizet: Verkställande direktör, Duni AB; Marknadschef, Procter & Gamble
UK; Marknadschef och regionchef, Procter & Gamble Scandinavia; Marknadschef, Procter
& Gamble E&SO.

Egna och närståendes aktier: 30000

Charles A. Blixt
Född 1951, Jur. Dr. och B.A University of Illinois. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i
kompensationskommittén.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lamb Weston Koldings mc.
Arbetslivserfarenhet: lntedm General Counsel i Krispy Kreme Doughnuts mc; Executive
Vice President and General Counsel, Reynolds American lnc.

Egna och närståendes aktier: 3 000
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Andrew Cripps

Född 1957, RA., University of Cambridge. Chartered Accountant. Styrelseledamot sedan

2006. Vice styrelseordförande och ledamot i revisionskommittén.

Övriga styrelseuppdrag: Non-Executive Director i Howden Joinery Group PIc, Booker

Group PIc och 2 Sisters Food Group.

Arbetslivserfarenhet: Director of Corporate Finance, Rothmans International; Director of

lnvestments. British American Tobacco; President, Laurens International SA.

Egna och närståendes aktier: 19 200

Jacqueline Hoogerbrugge

Född 1963, Civilingenjör i kemiteknik, Groningen universitet, Nederländerna. Styrelsele

damot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén. President Operations, Cloetla.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i lkea Industry AB.

Arbetslivserfarenhet: President Operations, Leaf International BV; Vice President Operat

ions, Danones Medical Nutrition Division; Vice President Procurement, Numico Baby &
Medical Food; olika befattningar inom teknik, tillverkning och upphandling, Unilever,

samt inom teknik och försäljning, Fluor Daniel.

Egna och närståendes aktier: 3 200

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 styrelse

ordförande, Moberg Pharma; Styrelseledamot i Bioarctic AB och Smartfish AS, Norge.
Arbetslivserfarenhet 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 fannakologi, Pharmacia Läkemedel.
Egna och närståendes aktier: 3 180

Joakim Vcsth
Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och MSc. Aeronautics & Astro
nautics MIT. Styrelseledamot sedan 2011. Ledamot i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Absolent AB, Saab AB och CGI Group Ine.
Arbetslivserftrenhet: 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 koncernledningen, Assa Abloy AB,
Ordförande, Absolent AB; Partner, McKinsey & Co. mc.
Egna och närståendes aktier: 2 500
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Pauline Lindwall
Född 1961, Civilekonom. Växjö universitet
Övriga syre!seuppdrag: Styrelseledamot i Celesio AG, Duni AB och Lantmännen
Arbetslivserfarenhet: Category Director Coffee France and Southem Europe Modelez In
ternational, Country Business Manager Nestlé Nutrition för Tyskland och Österrike, Coun
try Business Manager Nestlé Nutrition Indonesien, Nordic Marketing Director Nestlé Nor
dic, Chef för Nestlé Innovation Out of Home Coffee UK, Nordic Marketing Manager
Nestlé Coffee & Beverages.

Egna och närståendes aktier: 0

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

till ordinarie styrelseledamöter: till styrelsesuppleanter:
Patrik Engelbrektsson, LO Joakim Andersson, LO
Eva Larsson, LO Gert-Inge Rang, PTK
Dragan Popovic, PTK
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Bilaga 10

Valberedningens förslag till beslut under punkterna 13-15 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Match AB (publ) den 4 maj 2017

Punkt 13: Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att arvode till revisor, liksom tidigare år. ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas till revisor från
slutet av årsstärnman 2017 till slutet av årsstämman 2019.



Bilaga Il

Styrelsens förslag till beslut under punkt 16 på dagordningen vid årsstämma 1
Swedish Match AB (pubi) den 4 maj 2017

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättning till, och andra
anställningsvillkor för, den verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagets led
ning (nedan “Koncernledningen”) ska antas av årsstämman 2017.

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med,
för respektive arbetsuppgift, 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 till
lämpas med avseende på medlem i Koncemledningen som utses efter riktlinjemas anta
gande och för övriga medlemmar i Koncemledningen i den mån ingångna avtal så medger.
Detaljer avseende ersättning och förmåner till Koncemledningen under 2016 framgår av
Swedish Match årsredovisning för 2016.

Den totala ersättningen till Koncemledningen utgörs av fast lön, rörlig lön i forna av ett
ettårigt incitamentsprogram och ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, övriga för
måner samt villkor vid uppsägning.

1. Fast lön
Den fasta lönen för Koncemledningen ska vara marknadsanpassad och baserad på varje in
divids 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
programmets utfall och ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte ska un
derstiga tre år. Den rörliga lönen ska i huvudsak baseras på specifika, tydliga, förutbe
stämda och mätbara finansiella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen i förhål
lande till verkställande direktören samt av Kompensationskommittén avseende övriga
medlemmar i Koncemledningen. Den rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till
den fasta lönen och ska reflektera den praxis som gäller i det land där den enskilde kon
cemledningsmedlemmen är bosatt.

Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats på grundval av uppgifter
som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

3. Vinstandelssvstem
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandelssystem. För 2017 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 livförsäk
ring ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde koncemled
ningsmedlemmen är bosatt.
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Pension för nya medlemmar i Koncerniedningen ska företrädesvis utgöras av premiebase
rade pensionsplaner.

5. Aigångsvederlag man.

För medlem i Koncemledningen ska sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Fast
lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp
motsvarande 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
Ovriga 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 ;•jflj att frångå 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
behörig att godkänna lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor för Koncern-
ledningen utom såvitt avser den verkställande direktören. Kommittén ska även bereda och
framlägga beslutsförslag för styrelsen i frågor rörande lön och annan ersättning och övriga
anställningsvillkor för den verkställande direktören. Därutöver är kommittén behörig att
besluta (och i förhållande till den verkställande direktören behörig att föreslå beslut till sty
relsen) 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 Koncemledningen, besluta om i vilken utsträckning sådana kriterier och mål
har uppnåtts.

9. Tidigare icke fö,fallna åtaganden
Bolaget har inga tidigare icke förfallna åtaganden utöver de som framgår av årsredovis
ningen för 2016.



Bilaga 12

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 17 ii) och 17 b) på dagordningen vid
årsstämma i Swedish Match AB (publ) den 4 maj 2017

Punkt 17 a)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 14 342 422 SEK genom indrag
ning av 6 950 000 aktier i bolaget. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i
enlighet med bemyndigande av bolagsstämma.

Punkt 17 b)
Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens
förslag under punkten 17 a) ovan, att bolagets aktiekapital ökas med 14 342 422 SEK ge
nom överifiring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalök
ningen ska ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget
överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrel
sens förslag under punkten 17 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske
utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 17 a) är att bolagets aktiekapital minskar med
14342422 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 17 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 § aktiebolagslagen över denna styrelsens redogörelse
bifogas i Bilaga 12 A.

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.
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Revisorsyttrande över styrelsens förslag till beslut under punkterna 17 a) och 17 b) på
dagordningen vid årsstämma enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Swedish Match AB (pubi), org. nr 556015-0756

Vi har granskat styrelsens redogörelse avseende förslag till beslut under punkterna 17a) och 17b) på dagordningen vid
årsstämma den 4maj2017.

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 beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt
FARs rekommendation RevR 9 Revisoms övriga yttranden enligt aktiebolagstagon och aktiebolagsföro,dningen. Denna
rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens 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 rutiner avseende
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra förfaltningar.

Vi är oberoende i förhållande till Swedish Match AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information 1 styrelsens
redogörelse. 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 beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen 1 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 och
rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.

Uftalande

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 har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte
användas för något annat ändamål.

Stockholm den 6april2017

KPMG AB

rr0;eisort



Bilaga 13

Styrelsens förslag till beslut under punkt 18 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Mateh AB (publ) den 4 maj 2017

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillifillen, fön’äiwa högst så många av bolagets egna aktier att bolagets in
nehav 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. inter
vallet 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 aktieägan’ärde.

Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköps
program i enlighet med EU:s Marlmadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (“MAR”)
och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (“Safe Harbour
förordningen”) om syftet med förvärven endast är att nedsätta bolagets kapital.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 18 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 2012 2013 2014 2015 2016

Återköpt antal 7 440 302 1 578 627 3 744 788 7 473 046 4 243 104
aktier
Innehavvid 6591 665 2954479 4822933 7584209 4077313
årets utgång
Innehav vid 3,2% 1,46% 2,41 % 3,86% 2,16%
årets utgång i
procent av
totalt aktie-
kapital

* netto efter aktier sålda i samband med optionsprogram



Bilaga 14

Styrelsens förslag till beslut under punkt 19 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ) den 4 maj 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om över
låtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2018.

Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsifirvärv samt andra ty
per av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maxi
mala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt.

Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. 1 sam
band med förvärv av företag eller verksamhet, kan överlåtelse av egna aktier ske med av
vikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom det registrerade kursintervallet
vid varje given tidpunkt (dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) vid tid
punkten för beslutet om överlåtelsen samt i enlighet med reglerna för Nasdaq Stockholm.
Ersättning för överlåtna aktier på detta sätt kan ske kontant eller genom en apport eller
kvittning av fordran mot bolaget, eller på andra särskilda villkor. Anledningen till bemyn
digandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, i förekommande fall, för att
kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra
typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det bi
träds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.



Bilaga 15

Styrelsens förslag till beslut under punkt 20 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ) den 4 maj 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, med eller utan an’ikelse från aktieä
garnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom kvittning.

Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio
(10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2017. Skälen till bemyndigandet och att beslut ska kunna
fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill öka bolagets finan
siella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som likvid i samband
med förvärv som bolaget kan komma att göra. Teckningskursen ska fastställas enligt rå
dande marknadsffirhållanden vid tidpunkten för nyemissionen.

Bolagsstämmans beslut enligt styTelsens förslag under punkt 20 är giltigt endast om det bi
träds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.


