
PROTOKOLL
Fört vid årsstämrna i
Swedish Match AB (publ)
org. nr 556015-0756,
den 11 april 201$ 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 Ossian Ekdahl och Peter
Lundkvist.

§4
Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar den 7 mars 201$, att kallelsen sedan den 5 mars 201$ hållits tillgänglig
på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska
Dagbladet den 7 mars 201$.

förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad. Kallelsen bilades
protokollet, Bilaga 2.

§5
Godkändes dagordningen enligt Bilaga 3.

§6
framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncemredovisningen och
koncemrevisionsberättelsen för 2017. Vidare framlades revisoms yttrande över
huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som tidigare
fastställts har fiuljts under året, Bilaga 4, samt styrelsens förslag till vinstutdelning
och motiverade yttrande häröver. Bilagorna 5 och 6.

Verkställande direktören lämnade redogörelser över bolagets verksamhet och resultat
under 2017.

Styrelsens ordfirande redogjorde fir styrelsearbetet och kompensationskommitténs
respektive revisionskommitténs arbete och funktion samt för revisionskostnader i
form av arvode och kostnadsersättning till Swedish Match revisorer under 2017.
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Huvudansvarige revisorn Peter Ekberg ftn Deloitte AB, redogjorde för
revisionsarbetet.

Bereddes aktieägarna tillfalle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande
direktören och styrelsens ordförande.

§7
Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Bilaga 7.

§8
framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 5.

Beslutades de till bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras
på så sätt att till aktieägarna utdelas 16:60 SEK per aktie, att resterande vinstmedel
balanseras i ny rakning. samt att avstärnningsdag fr rätt att erhålla utdelning
ska vara den 13april 201$.

§9
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för tiden 1 januari — 31 december 2017.

Det antecknades att beslutet var enhälligt med undantag för de 242 462 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 årsstärnrna 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 årsstämman 2019, ska utgå enligt följande:

styrelsens ordförande ska arvode utgå med 1 910 000 SEK, till styrelsens vice
ordfiirande ska arvode utgå med 900 000 SEK och till vardera övriga
styrelseledarnöter ska arvode utgå med 764 000 SEK; och till ordföranden i
kompensationskommittén ska ersättning utgå med 270 000 SEK, till ordföranden i
revisionskommittén ska ersättning utgå med 310 000 SEK och med 135 000 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 för tiden intill nästa års-
stämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charles A. Blixt, Andrew Cripps,
Jacqueline Hogerbrugge Conny Karlsson, Pauline Lindwall. Wenche Rolfsen och
Joakim Westh. tlll styrelsens ordförande omvälja Conny Karlsson, samt att till
styrelsens vice ordförande omvälja Andrew Cripps.

Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Patrik
Engelbrektsson, LO, Pär-Ola Olausson, LO och Dragan Popovic, PIK till ordinarie
styrelseledamöter samt Niclas Bengtsson, SACO. Nicias Ed. PIK och Matthias
Eklund, LO till styrelsesuppleanter.

§ 13
framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor,
liksom tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

§14
framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 11.

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

§15a)
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 12.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska
minskas med 12 533 911:65 SEK genom indragning av 5 $50 000 aktier, samt att
minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av
bolagsstämman.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§15b)
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12, att bolagets aktiekapital
ska ökas med 12 533 911:65 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktie
kapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande
av nya aktier.

§16
framställdes styrelsens R5rslag enligt Bilaga 13.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om
att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så
många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget, samt att förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till



ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d.v.s. intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett
återköps-program i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014 (“MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052
(“Safe Harbour-förordningen”) om syftet med fiWvärven 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.

Det noterades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§17
framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 14.

Beslutades i enlighet med styrelsens f&slag att bemyndiga styrelsen att besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2019. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av
företagsft5rvärv 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.

Överlåtelse 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 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
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 tv tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed
fattats med erforderlig majoritet.

Det noterades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§ 18
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
aktieägamas fl5reträdesrätt 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
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bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. 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 Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

Justeras Vid protokollet

Björn Kristiansson Heiman
Ordförande

Ossian Ekdahi

Peter Lundkvist
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Bilaga 2

Kallelse till årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756, kallas till årsstämma onsdagen den
11 april 2018, 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. Framlåggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen för år 2017, 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
samt redogörelse för styrelsearbetet och kompensations- och revisionskommifféernas
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 arvode till revisor.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om:

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

16. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
17. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget.
18. 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 fram till årsstämman 2019, utgå
enligt följande (2017 års beslutade arvoden inom parentes). Ordföranden ska erhålla ett arvode
om 1 910 000 SEK (1 840 000), vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 900 000 SEK
(870 000) och övriga ledamöter ett arvode om 764 000 SEK (735 000) vardera. Ersättning för
kommittéarbete ska utgå med 270 000 SEK (260 000) till ordföranden i kompensationskommittén,
med 310 000 SEK (260 000) till ordföranden i revisionskommittén och med 135 000 SEK (130
000) vardera till övriga ledamöter dessa kommittéer.

Punkt 12: Till styrelseledamöter för tiden fram till och med årsstämman 2019 föreslås omval av
Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall,
Wenche Roifsen och Joakim Westh. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson
och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.
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Punkt 13: Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna som ordinarie utdelning utdela 9:20 SEK per aktie
och som extra utdelning utdela 7:40 SEK per aktie, sammanlagt 16:60 SEK per aktie samt att
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant
utdelning föreslås fredagen den 13 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB
beräknas ske onsdagen den 18 april 2018.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 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 ettärigt program med utbetalning
påföljande är 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 2017. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt riktlinjernas tillämpning för år 2018 finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com.

Punkt 15 a): Styrelsen föreslår 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 19 282 941 SEK genom
indragning av högst 9 000 000 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 Wistiga 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 15 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.

Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 15 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 all 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 16: Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om all, under tiden fram till
årsstämman 2019 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.
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intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpsrätten är 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 16 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 17: 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 till
årsstämman 2019.

Aktierna får endast överlätas 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 awikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och till ett pris inom det registrerade kursintervallet vid varje given tidpunkt (d.v.s. 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 17 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 18: 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 10 procent
av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för
årsstämman 2018. 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 18 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Handlingar
Ärsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt punkt 6 samt fullständiga förslag till
beslut samt motiverade yttranden under punkterna 8, 14, 15 a) - b), 16, 17 och 18 hålls
tillgängliga på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast från och
med onsdagen den 21 mars 2018. 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
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Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB (publ) per fredagen den 2 mars 2018
uppgår till 181 800 000 varav 5 889 462 aktier utgör bolagets återköpta egna aktier som inte kan
företrädas på stämman.

Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta stämman har den som dels är registrerad som aktieägare den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018, dels har anmält sin avsikt att delta i
årsstämman till Swedish Match senast torsdagen den 5 april 2018, 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), “Årsstämman”, do Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 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 nära anslutning till årsstämman
skicka ut ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

Ful lmaktsformu lär
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 original samt registreringsbevis och ev. andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 9 april 2018.

Rösträftsregistrering
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 fönialtaren att omregistrering är verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast torsdagen den 5 april 2018.

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 februari 2018

SWEDISH MATCH AB (publ)
Styrelsen



Bilaga3

DAGORDNING
vin ÅRs5TÄMMA 1 SWEDISH MATCH AB (PUBL)

ONSDAGEN DEN 11 APRIL 201$, KL. 15.30

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justerare.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt fråga om närvaro vid
stämman.

Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 mars
201$ och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 5 mars
201$. Information om att kallelse har skett har varit införd i Svenska Dagbladet
den 7 mars 2018.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. koncemredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen för år 2017, 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 samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
samt för kompensationskommitténs och revisionskommitténs arbete och funktion.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern
resuhaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamötema och verkställande direktören.

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

11. 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 arvode till revisor.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. 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

15. b) beslut om fondemission.

1(2)



Bilsgn 3

16. Beslut om at styrelsen bemyndigas att fatta beslut om fbr4rv av aktier i bolaget

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

18. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemkdon av aktier.

2(2



Deloitte,

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagsiagen
(2005:55 1) om huruvida rsstämmans riktlinjer om
ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till rsstämman Swedish Match AB (publ). org.nr 556015-0755

Vi har granskat om styrelsen och verkstallande direktören för Swedish Match AB (publ) under r 2017
har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts p rsstämrnan den 28
april 2016 respektive rsstämman den 4 maj 2017.

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

Revisorns ansvar
Vft ansvar är att lämna ett yttrande, grundat p vr granskning, till rsstämman om huruvida
riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av
ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppn.3 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 kvalitetskontroil vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra
författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrgor för ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett ur%’al av de utbetalningar som
gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte allt väsentligt följts. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas
efterlevnad i syfte att utforma granskningstgärder som är ändamIsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vr granskning ger oss rimlig grund för vart uttalande nedan.

Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Swedish Match AB (pubi) under 2017 följt de
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes p rsstämman den 28 april
2016 respektive ksstämman den 4 maj 2017.

Stockholm den 5 mars 2018

D otte 8

A

Peter Ekberg
Auktoriserad evisor



Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut under punkt 8 på dagordningen vid årsstämma i Swedish
Match AB (publ) den 11 april 2018

Styrelsen föreslår att till aktieägarna som ordinarie utdelning utdela 9:20 SEK per aktie och
som extra utdelning utdela 7:40 SEK per aktie, sammanlagt 16:60 SEK per aktie samt att
resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 13 april 2018.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 april 2018.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagsiagen angående försvarlighet
en av den föreslagna vinstutdelningen bifogas i Bilaga 6.



Styrelsens yttranden enligt 15 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagsiagen avseende till
årsstämman 2018 föreslagen vinstutdehuing avseende räkenskapsåret 2017 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 2017 samt det föreslagna mandatet avseende
återköp av egna aktier. Till grund för analysen har bland annat legat en genomgång av
koncernens finansiella strategi samt en finansiell långsiktsplan inkluderande en riskanalys.
Föreslagen vinstutdelning och återköp av aktier i enlighet med det flireslagna mandatet att
återköpa aktier har analyserats mot bakgrund av koncernens, av styrelsen godkända,
finanspolicy samt utdelningspolicy. För en beskrivning av koncernens finanspolicy samt
utdelningspolicyn hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den
verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan
antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Tobaksbranschen är relativt okänslig för svängningar i konjunkflir cykeln.
Beträffande väsentliga händelser hänvisas till förvaltningsberättelsen. Hämtöver har inte
några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning eller återköpa
aktier.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens finansiella ställning per den 3 1 december 2017 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 ffir 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 2017-12-31 uppgick koncernens egna kapital till 4 179 MSEK, varav -191 MSEK är
hänförligt till en hedge reserv. Per 2017-12-31 uppgick moderbolaget egna kapital till 19221
MSEK varav fritt eget kapital uppgick till 18 $32 MSEK. Beloppet inkluderar
marknadsvärdering av vissa dotterbolag om 19 800 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 ffir vilka marknadsvärdet överstiger det redovisade värdet. Baserat på Swedish
Match-aktiens slutkurs uppgick marknadseärdet på koncernens egna kapital till 56,9 miljarder
kronor per 2017-12-29.

Per 2017-12-31 var koncernens räntetäckningsgrad, baserat på EBITÄ, (resultat. justerat för
större engångsposter, före ränta, skatt och avskrivning på immateriella tillgångar dividerat
med räntenetto) var 1 2,6x och nettolåneskulden i relation till EBITA exklusive STG var 1 ,9x.

c,



Den Järestagna utdelningen i relation till den finansiella ställningen
Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen ffireslår att ordinarie utdelning
lämnas med 9:20 kronor per aktie och en extra aktieutdelning med 7:40 kronor. Räknat p
antalet utestående aktier per 2017-12-31 uppgår därmed den ordinarie utdelningen till 1 618
MSEK och den extra utdelningen till 1302 MSEK. Eftersom bolaget återköper aktier. kan det
totala beloppet vid tidpunkten fbr extra bolagsstämma vara lägre.

Den totala utdelningen om 2 920 MSEK motsvarar 15,2 procent av moderbolagets ewIa
kapital och sänker koncernens redovisade egna kapital med 2 920 MSEK. Utdelningen i
relation till marknadsvärdet på eget kapital per 2017-12-31 uppgår till 5,1 procent.

Styrelsen föreslår dessutom att bolagsstämman ger styrelsen ffimyat mandat att återköpa
aktier i bolaget så att bolaget vid varje tillfälle innehar högst 10 procent av bolagets aktier.
Under antagande om att 17,600 miljoner aktier återköps till ett pris av 310 kronor per aktie
skulle detta innebära ett belopp på 5 456 MSEK. Beloppet motsvarar 33 procent av
moderbolagets egna kapital efter föreslagen utdelning och överstiger koncernens egna kapital
efter utdelning med 5 456 MSEK. Om utnyttjat fullt ut skulle återköpsprogrammet därmed
motsvara 10,0 procent av marknadsvärdet av koncernens egna kapital den 31 december 2017.

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.

Den flirestagna utdelningen i relation titt likviditet
Baserat på en genomgång av koncernens finansiella strategi samt den finansiella och
strategiska långsiktiga planen, inklusive riskanalys, 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
senaste avgivna årsredovisning.

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

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

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



Stockholm den 13 februari 201$

Conny Karlsson
Styrelsens ordförande

Andrew Cripps T6sson
tyrelsernedlem

ragan Popovic
Styrelsemedlem

Vice
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Detta är Swedish Match

Swedish Match utveckLar, tiLLverkar och säLjer kvatitetsprodukter under marknadstedande varumarken
inom produktområdena Snus och moist snuff, Ovriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Med visionen
“en värLd utan cigaretter”, eftersträvar företaget att bidra titt förbättrad fotkhätsa genom att med sina
rökfria produkter erbjuda attraktiva aLternativ titt cigaretter.

Swedish Match tillhandahåller välkända
produkter av högsta kvalitet och strävar
efter att alltid agera på ett ansvarsfullt sätt.
Några välkända varumärken är General
(snus), Longhorn (moist snuif), ZYN (niko
tinportionsprodukter utan tobak), Onico
(portionsprodukter utan tobak eller niko
tiO), White Owi (cigarrer med ombtad och

täckblad av homogeniserad tobak), Game
(cigarrer med ombiad och täckblad av
utvalda tobaksblad), Red Man (tuggtobak),
Thunder (chew bags), Fiat Lux (tänd
stickor) och Cricket (tändare).

Tillverkning sker i sju länder och för
säljningen är störst i Skandinavien och
USA.

Koncernens nettoomsättning för 2017 upp
gick till 16 101 MSEK och antalet medarbe
tare uppgick i genomsnitt till 5413.

Huvudkontoret är baserat i Stockholm.
Swedish Match aktie är note rad på Nasdaq
Stockholm (SWMA).

PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN

_____

SNUS OCH MOIST SNU FE

____

Swedish Match är macknadsledande för snus
Skandinavien. 1 USA är Swedish Match väl positionerat som den tredje
största titiverkaren av snus och moist snuff. Produktion av snus sker
Sverige och Danmark och av moist snuff USA. Detta produktområde
inkluderar även portionsprodukter utan tobak som tillverkas i Sverige.

Läs mer på sidan 16.

OVRIGATOBAKSPRODUKTER
Swedish Match har en stack ställning på den ame
rikanska marknaden för massmarknadscigarcer
och är den största tillverkaren av tuggtobak i USA. Nästan alla produkter
säljs i USA. Produktion av cigarrer och tuggtobak sker i USA och cigarcer
produceras även i Dominikanska republiken. Produktion av “chew bags’
sken Danmark. vvLäsmerpåsidan23.

TÄNDPRODUKIER
Swedish Match har en ledande position med välkända
lokala varumärken för tändstickor på flera marknader
runt om i världen. För tändare har företaget en stark marknadsposition i
många länder. Tillverkning av tändstickor sker i Sverige och Brasilien och
tändare produceras i Nederländerna, Filippinerna och Brasilien. Företaget
erbjuder också en portfölj av kompletterande produkter, främst i Brasilien.
Dessa produkter inkluderar exempelvis cakhyvlar. batterier och lågenergi
lampor. on Läs mer på sidan 26.

FINANSIELLT 1 KORTHET

NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT
PER PRODUKTOMRÅDE PER PRODUKTOMRÅDE”

Snus och moi5t snufi Snus och muist snutt

• Övriga tobaksprodukter • Övriga tobaksprsdukter

• Tändprsdukter

Övrig verksamhet
Exklusive Övrig verksamhet och
stärre engångsposter På grund
av avrundning av decimaler kan
totalsummoraevika

ii / Swedish Match 2017



2017 1 KORTHET
• 1 lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent. Rapporterad

nettoomsättning ökade med 4 procent till 16101 MSEK [15 551].

• 1 lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktområden med
5 procent. Rapporterat rörelseresultat från produktområden ökade
med 6 procent till 4218 MSEK [3990).

• Rörelseresuttatet, inklusive större engångsposter, uppgick till
4591 MSEK [6420).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3400 MSEK [5123).

• Resultatet per aktie uppgick till 18:88 SEK [27:38). Resultatet per aktie
exklusive både större engångsposter, utdelning från STG under 2017
och resultatandel i STG under 2016 ökade med 14 procent till
16:39 SEK [14:39).

• Den 31 augusti 2017 förvärvade Swedish Match V2 Tobacco, ett danskt
bolag som ärverksamt inom rökfri tobak.

• 1 november avyttrade Swedish Match hela sitt kvarvarande aktie
innehaviSTG.

MSEK 2O17t 2016’ 2015

Nettoomsättning 16 101 15 551 14 686

Röretseresultat från produktområden2l 6 218 3 990 3 690

Rörelsemarginat från produktområden, %2t 26,2 25,7 25,5
EBITDA från produktområden2’ 4 599 6329 4 008

Rörelseresultat3’ 6 591 6 620 4 008

Rörelsemarginat %3t 28,5 41,3 27,7
Periodens resultat 3 600 5 123 2 803

Resultat per aktie, SEK4’ 18:88 27:38 16:68

Resultat per aktie, exklusive intäkter från STG,
SEK6 18:37 26:66 12:62
Resultat per aktie, exklusive intakter från STG och
större engångsposter, SEKi 16:39 16:39 12:79

Ordinarie utdelning per aktie, SEK 9:2Qbt 8:50 8:00

Extra utdelning per aktie. SEK 74Q 7:50 21:50

INNEHÅLL
Detta är Swedish Match

2 Koncernchefens kommentar
4 Strategi
6 Gtobat marknadsversikt

10 Swedish Match organisation
12 Risker och riskhantering
16 Engagemang i regteringsfrågor

16 Swedish Match verksamhet
16 Snus och moist snuff

21 På väg från skadereduktion till eliminering
av skadeverkningarna

dvriga tobaksprodukter

Tå ndprodukter

Håltbarhet
Vår syn på hålLbarhet

Swedish Match ett gtobalt sammanhang

Förbättra fotkhätsan

Säkerställa hög affärsetik

Främja lika möjligheter

Minska utsläpp avväxthusgaser

Minska avfall

Eliminera barnarbete

En attraktiv arbetsgivare

Information titt aktieägare
Aktieägarkommunikation
Aktien
Femårsöversikt 2013—2017

Kvarlalsdata 2016—2017

Definitioner

Finansietta rapporter
CFO kommenterar

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Koncernens räkenskaper

Moderbolagets räkenskaper

Revisionsberättelse

Botagsstyrning
Ordföranden har ordet

Bolagsstyrningsrapport
Riskhantering och internkontroll avseende
den finansiella rapporteringen
Styrelse
Koncerniedning

1
• Under 2017 distribuerade Swedish Match 5498 MSEK till aktieägarna

i form av en ordinarie och en extra utdelning samt genom återköp av

egna aktier.
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NYCKE LTAC

Den av revisorerna fsrrrettt granskade delen av detta dokument åter
finns pI s,dorna 55—107. Den granskade botagsutyrningsrappurten
Iterhnns pI sidorna 112—123 och hS[tbarhetsrapporten pI sdorrsa
20—45.

Resaitatet för hetåret 2016 nktuderar endast Swedish Maich andel av STS s notturesaitat frans tsti dataroet
tdr den pas-kolla aWttringen septembor. Darefter har resuttatandeten i STS nmklassiticerats som en fsnav
sielt tillgång. Helåret 2017 oktuderar atdetningarfråoSTG

2) Enktusine större englngsposter och resuttatandet STS.
5 tnktusue större engångsposter och resuttutandet SIG. Större engångsponter för 2O7 inkluderar kapilat

sinster från törsatjnngen avakter SIG, tvl omgångar, om totalt 197 MSEK 2Sd htStK efter skattl, en ev
liuat:ensvnut trOn iörsaijong av temt om 107 MSER samt en ntökt från ördrad törmånstan vm öv MSEK
63 MSEK efter skatti.

u Fore och efter utspödniog
5) Styretsens försfag



2017 har utmärkts av tiLLväxt både avseende försäLjning och röretseresuttat från produktområden — ett år
som har visat på fördeLarna med vår strategi och insLagna väg.

Med en vision om en värld utan cigaretter, vår höga standard ifråga
om kvalitet och traditioner, samtidigt som vi drar nytta av marknads
möjligheter genom innovation, har Swedish Match en stabil grund att
stå på för att tillvarata framtida tilväxtmöjligheter.

Genom satsningar på konsumentinsikt och produktutveckling har
vi stärkt vår portfölj av rökfria produkter och vi har komptetterat
dessa organiska satsningar med förvärv. Vår uppfattning är att de
bästa alternativen till cigaretter är de rökfria produkterna, både med
och utan tobak. Vi kan konkurrera och växa med framgång genom
att erbjuda män och kvinnor ett urval av innovativa alternativ som
uppfyller deras föränderliga behov, samtidigt som vi fortsätter att
tillgodose kraven från våra lojala konsumenter av traditionella pro
dukter av hög kvalitet.

Vi ser resultatet av det arbete vi har lagt ner de Senaste åren — från
forskning och utveckling, väl vårdade varumärken, nya teknologier
och våra strategiska val i linje med vår vision, framgången för G.3 i
Norge, XR i Sverige, våra senaste initiativ med chew bags (tuggtobak
i ett praktiskt portionsformat) och ZYN (nikotinportionsprodukter
utan tobak) är alla exempel på produkter som skapar tillväxt inom
rökfria produkter.

1 Skandinavien har snusmarknaden varit dynamisk på ett flertal
fronter. 1 Sverige har konkurrensen varit fortsatt hård med nya pro
duktlanseringar, nya varianter och ändrade förpackningar inom
samtliga produktsegment. Samtidigt har vi noterat en större stabilitet
gällande prissättningen inom de olika produktsegmenten. Under
året var det inte bara Swedish Match som prisjusterade uppåt utan
samma sak gällde för flera konkurrenter. Premiumscgmentct har
bibehållit sin andel av totalmarknaden, till stor del på grund av till
växten för XR och One som båda är moderna premiumprodukter till
ett attraktivt pris. 1 Norge har vårt hårda arbete lett tifi en förändring
av företagets marknadsandelsutveckling jämfört med tidigare år.
Tillväxten för vår snusserie G.3 var avsevärt högre än för marknaden
i övrigt under 2017 och vår andel av totalmarknaden har varit betyd
ligt mer stabil än tidigare.

På Swedish Match förstår vi och accepterar villigt det ansvar som
kommer med att sälja produkter enbart avsedda för vuxna. Alltför
ofta möter vi dock ökad reglering som baseras på ideologi snarare

än vetenskap med fifijden att regleringarna ibland är både godtyck
liga och diskriminerande. Vi kommer dock inte passivt kapitulera
inför regleringar som vi anser sätter ideologi framför foikhälsa.
Norge har till exempel infört en lag om enhetliga förpackningar
som helt tycks bortse från de vitt skilda riskprofilerna för cigaretter
och snus. Vi utmanade denna reglering genom en rättslig prövning
men har förlorat i två instanser. 1januari2018 prövades återigen frå
gan om lagligheten av snusförbudet inom EU i EU-domstolen och
vi förväntar oss att det kommer att ta några månader innan dom
stolen avkunnar en slutlig dom. Vi vill tro att rättvisan kommer att
segra och att vi får se ett upphävande av detta oproportionerliga och
diskriminerande förbud som begränsar de europeiska konsumen
ternas möjlighet att göra ett välgrundat val.

På den växande snusmarknaden i USA ökade våra volymer,
bruttoresultatet var högre och rörelseförlusterna lägre. När det gäl
ler moist snuffuppvisade totalmarknaden en blygsam volymtiilväxt,
men prisnivån har förbättrats och både segmentet för portions
produkter och för de större förpackningarna (tubs) fortsatte att gå
betydligt bättre än kategorin som helhet. Inom vår egen portfölj
växte vår marknadsandel för moist snuffi portionsformat och voly
merna ökade för tubs samtidigt som vi har haft fortsatt hård kon
kurrens när det gäller vårt mer traditionella utbud med moist snuffi
lösformat. En mycket spännande utveckling på marknaden i USA
för rökfria produkter har varit det mycket positiva mottagandet av
ZYN, vår serie med nikotinprodukter i portionsformat utan tobak.
Volymtilväxten har varit imponerande. Vi har inte bara expanderat
vår distribution i de västra delstaterna, vi har också noterat tillväxt
genom ökad försäljning i befintliga butiker. Vi ökar satsningarna
avseende ZYN, eftersom vi ser betydande möjligheter för denna typ
av innovativa produkter. Vi bygger för närvarande ny kapacitet i
USA på vår fabrik i Owensboro, Kentucky, och investerar mer än
60 miljoner dollar för att kunna producera lokalt och på så sätt till
godose efterfrågan av ZYN. Produkter som snus och ZYN innebär
också drastiskt förbättrade hälsoeffekter jämfört med cigaretter.

Vi betraktar fDA i USA som en allt starkare förespråkare för
beaktandet av olika produkters riskprofiler och begreppet “harm
reduction’ vilket medför möjligheten för pålästa rökare att gå över

ar ed
stabiL tiLLväxt
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KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

, 2017 har utmärkts av tillväxt både
avseende försäljning och rörelse-

resultat från produktområden — ett år
som har visat på fördeLarna med vår stra
tegi och inslagna väg. Genom satsningar
på konsumentinsikt och produktutveck
[ing har vi stärkt vår portfölj av rökf tia
produkter och vi har kompletterat dessa
organiska satsningar med förvärv.

Lars Dahtgren,
Verkstättande direktör och koncernchef

till produkter som är mindre skadliga än cigaretter. Våra snus-
produkter passar tydligt in i den här bilden med stöd av långvariga
studier och vetenskapliga data.

Inom Övriga tobabprodukter var cigarrmarknaden fortsatt dyna
misk, med god tillväxt och hård konkurrens både inom segmentet
för “natural leaf” och segmentet för “homogenized tobacco leaf’
Utvecklingen för cigarrer var mycket stark med volymrekord, ökad
försäljning och högre rörelseresultat i lokal valuta. Den under
liggande utvecklingen för cigarrer var starkare än vad som syns i
siffrorna eftersom avgifter betalades till FDA ttnder hela 2017, men
bara under sista kvartalet 2016. för tuggtobak i USA fortsatte mark
naden sin långsiktiga nedgång (minskade med 7 procent) och vi har
sett ett märkbart skifte, både på marknaden och i vår egen portfölj,
mot lägre prissatta produkter. Det är dock glädjande att konstatera
att våra marknadsandelar har utvecklats positivt under 2017 både
inom premium- och lågprissegmentet. Under 2017 förvärvade vi
även V2 Tobacco, vilket gav mer storskalighet och en starkare ställ
ning för chew bags, som både är mer praktiska och mer lättanvända
än många andra tuggtobaksprodukter. förvärvet av V2 Tobacco ger
oss tillgång till en modern produktionsanläggning i Danmark och
ökar även våra tillväxtmöjligheter.

Vårt produktområde Tändprodukter hade utmaningar, med mins
kade volymer för både tändare och tändstickor. Nettoomsättningen
för tändstickor ökade dock till följd av pris, mix och positiva valuta-
effekter och försäljningsutvecklingen för kompletterande produkter
var stark, för produktområdet i sin helhet redovisade vi emellertid
en nedgång både i försäljning och rörelseresultat. Viset dock till
växtmöjligheter inom vissa områden. 1 Kina säljs exempelvis nu täri

darmärket Cricket i över 30 000 butiker på fastlandet. Vi har också
med framgång implementerat ett antal initiativ inom tillverkningen.

Håfibarhetsarbetet för Swedish Match är koncentrerat till de områ
den som är viktigast för företaget, våra intressenter och samhället i
stort. Under det gångna året har vi tagit ytterligare steg för att finslipa
och fokusera arbetet inom de områden där vi verkligen kan göra
skillnad. Vi har ett stort engagemang och har gjort framsteg och det

är min förhoppning att ni tar er tid att läsa mer om vårt hällbarhets
arbete i årsredovisningen.

Med en stark utveckling och efter avyttringen av det sista kvar
varande aktieinnehavet i Scandinavian Tobacco Group (STG) leve
rerar vi en god avkastning till våra aktieägare med utdelningar och
aktieåterköp. Styrelsen föreslog nyligen att intäkten från avyttringen
av de sista kvarvarande aktierna i STG ska distribueras till aktie
ägarna i form av en extra utdelning. Om årsstämman godkänner
förslaget kommer totalt 6682 MSEK hänförliga till avyttringarna av
aktier i STG att ha betalats ut till aktieägarna.

Jag värdesätter verkligen starka och positiva relationer med våra
kunder, konsumenter och medarbetare. Det är bara med hjälp av
dessa starka relationer, i kombination med våra medarbetares pas
sion och innovation, i linje med våra värderingar, som vi på bästa sätt
kan fortsätta att bedriva en växande och hållbar verksamhet. Jag ser
fram emot ytterligare anpassningar och innovationer på den för
änderliga marknaden, med utgångspunkt i styrkan i vår traditionella
verksamhet, för att även i framtiden skapa värde till er, våra aktie
ägare.

Stockholm i mars 2018

Lars Dahlgren
Verkställande direktör och koncernchef
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STRATEGI

Vision och
kommersieLL strategi
KOMMERSIELL STRATEGI

• 1 USA satsar vi inom moist snuif på seg
ment med bättre tillväxt samtidigt som vi
fortsätter att aktivt arbeta för expansio
nen av snus samt nikotinportionspro
dukter utan tobak.

• Utanför våra hemmamarknader fort
sätter vi arbetet med att etablera svenskt
snus och andra innovativa rökfria pro
dukter på utvalda marknader.

• Inom cigarrverksamheten satsar vi selek
tivt på vissa tillväxtsegment med målet
att maximera långsiktig lönsamhet och
kassaflöde.

• Inom verksamheten för tuggtobak på
marknaden i USA avser vi att upprätt
hålla lönsamheten genom att med kost
nadsfokus och prisledarskap motverka
effekten av volymminskningar. För chew
bags kommer vi att fortsätta växa och att
expandera på nya marknader med hjälp
av starka varumärken och högkvahtativa
produkter.

• Inom verksamheten för tändprodukter
fortsätter vi att fokusera på “operational
excellence” samtidigt som vi selektivt
investerar i lönsamma tillväxtmarknader
och produktsegment.

7 --
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J;ft il
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—
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Envartdutan
7 cigaretter
1

Vi skapar aktieägarvärdé genom att
erbjuda tobakskonsumenter uppskattade

produkter av högsta kvalitet på ett
ansvarsfullt sätt. Genom att titthanda
håtta produkter som är erkänt säkrare

alternativ till cigaretter, bidrar vi
titt betydande förbättring av

folkhälsan.

Snus och moist snuff

För att nå vår vision drar vi nytta av vår
unika erfarenhet inom snus och moist snuff
samt vår förmåga att omvandla konsument-
insikter till innovativa och högkvalitativa
produkter.

1 Skandinavien avser vi att fortsätta
utveckla snuskategorin. Vi avser att för
svara och stärka vår ledande marknads
position och våra ledande varumärken
genom att fokusera på produktutveckling Ovriga verksamheter
och kundnöjdhet. För att stödja vår vision och för att maxi

mera längsiktigt värdeskapande drar vi
nytta av våra starka marknadspositioner
och varumärken genom att realisera
synergier och effektivitetsvinster.
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STRATEGI

FinansieLL strategi
och position
Swedish Match verksamhet kännetecknas av starka kassaftöden. Den finansietta strategin baseras
på grundprinciperna att inte nyttja mer kapitat än nödvändigt samt att kontinuerLigt optimera batans
räkningen med hänsyn tagen titt krav på finansiett ftexibititet och stabititet.

Nettotåneskutd
Styrelsen har beslutat att koncernen ska sträva efter att bibehålla en
nettolåneskuld som inte överstiger tre gånger EBITA. Nivån på
nettolåneskulden utvärderas med hänsyn tagen till:
• förväntad framtida lönsamhet och kassaflöde
• investerings- och expansionspianer
• förvärvsmöjligheter
• utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna

Styrelsens långsiktiga mål är att bibehålla ett gott kreditbetyg
motsvarande en Standard & Poors BBB och en Moody’s Baa2
långsiktig rating.

Återföring titt aktieägare
Överskottsmedel skall återföras till aktieägare genom utdelningar och
aktieåterköp. Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt öka
utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är
inom 40—60 procent av resultatet per aktie, med förbehåll för juste
ringar för större engångsposter.



GLOBAL MARKNADSOVERSIKI

Marknader i förändring
— fokus på innovation

Med en produktportfoLj bestående av snus och innovativa rökf tia produkter
är Swedish Match vät positionerat på den globala tobaksmarknaden i sin
strävan mot visionen om en värld utan cigaretter. Det ökade intresset
bland konsumenter och beslutsfattare för att minska cigaretternas
skadliga påverkan på samhälLet och för individen via alternativa produkter
är i linje med företagets strategi.

DEN TOTALA TOBAKSMARKNADEN
Riikfria tohaksprodukter består främst av snus, moist snuif, olika
varianter av tuggtobak samt nischprodukter såsom “dissolvables”
(munsönderfallande produkter) och nässnus. Rökfri tobak är en
liten men växande tobakskategori jämfört med cigarettkategorin
och konsumeras i olika typer och format i många delar av världen.

1 Skandinavien är det svenska snuset den dominerande typen av
rökfri tobak. 1 Sverige har antalet snuskonsumenter ökat och passe
rat antalet cigarettkonsumenter.’) 1 USA är svenskt snus ett litet men
växande segment, medan moist snuffoch tuggtobak dominerar
inom rökfrj tobak. 1 andra delar av världen, såsom i Indien och vissa
länder i Afrika och Asien, konsumeras i tämligen stor omfattning
lokala varianter av mun- och nästobaksprodukter. Inom EU och
vissa andra länder är försäljningen av svenskt snus förbjuden,
medan det är tillåtet att sälja andra tobaksprodukter.

för stora globala tobaksbolag står cigaretter för merparten av
omsättningen och vinsten och cigaretter svarar för cirka 90 procent
av all tobakskonsumtion globalt.2) Swedish Match tillverkar inte
cigaretter. Under de senaste tio åren har cigarettkonsumtionen
generellt sett minskat i de flesta utvecklade länder, medan den har
fortsatt att öka på många tillväxtmarknader.2) Andra typer av rök
tobaksprodukter som säljs globalt inkluderar finskuren tobak, rull
tobak, cigarrer och piptobak. Av dessa produktkategorier deltar
Swedish Match på den amerikanska marknaden för massmarknads
cigarrer. På senare tid har kategorin för e-dgaretter och “vaping”

Rätta ipo Swedn. Market Report. 2016
Ki1a: Eoen,ter.

TRENDER
Den globala tobaksmarknaden genomgår stora förändringar i konsum
tionstrender och den tydligaste trenden är förflyttningen från cigaretter.
Restrilctioner för tobak ökar i omfattning. Närliggande produktkategorier
tifi cigarettcr har ökat i betydelse för att möta efterfrågan från konsumen
ter för säkrare produkter och produkter som inte för med sig nackdelarna
kring passiv rökning. Dessa kategorier levererar produkter med nilcotin
utan att användarna ska behöva inhalera förbränd tobak. Exempel på
sådana produktkategorier inkluderar snus, moist snufl e-cigaretter/
“vaping’-produkter, “heat-not-burn”-produkter och icke-farmaceutiska
produkter som innehåller nilcotin.

Konsumentengagemang har blivit allt viktigare inom vissa produkt-
kategorier. Att exempelvis upplysa konsumenter om snus och dess
mindre skadliga hälsoeffekter jämfört med cigaretter är avgörande för
att öka kännedomen om kategorin.

produkter samt innovativa rökprodukter utvecklats på vissa markna
der. Andra produkter, såsom nilcotinportionsprodukter utan tobak,
finns också på marknaden som alternativ till traditionella tobaks
produkter.

Den globala tobaksmarknaden påverkas av allt fler restriktioner
och lagar till följd av att regeringar och andra reglerande organ samt
ideella organisationer strävar efter att minska tobakskonsumtionen,
i synnerhet cigarettkonsumtionen. Dessa regleringar tillsammans
med beskattning har haft en inverkan på tobaksodling, tillverkning,
tillgång på produkter, förpackningar och märkning, konsument-
priser samt var produkterna får konsumeras. Samtidigt finns det en
ökad förståelse för olika produkters riskprofiler samt en mer
evidensbaserad syn på reglering för tobaks- och nikotinprodukter.

KORTA FAKTA
• Den globala tobaksmarknaden utgörs av röktobaksprodukter såsom

cigaretter. cigarrer och piptobak samt rökfria tobaksprodukter såsom
snus. moist snuft och tuggtobak,

• Det största segmentet är cigaretter som står för cirka 90 procent av
alt tobak som konsumeras globatt.

• Röktri tobak är en liten men växande tobakskategori jämfört med
cigarettkategorin.

• 1 Skandinavien är snus den dominerande formen av rökfri tobak.
1 Sverige har exempelvis snuskonsumtionen fortsatt att växa vilket
till stor del kan förklara minskningen i användandet av cigaretter.
Medicinsk konsensus erkänner svenskt snus tillverkat i enlighet med
GOTHIATEK5 standarden som ett väsentligt säkrare alternativ titt
cigaretter.

• På senare tid har kategorin för nya typer av innovativa nikotinproduk
ter ökat. Nikotinportionsprodukter utan tobak och e-cigaretter/
vaping-produktec finns exempelvis tillgängliga på vissa marknader

som alternativ till traditionella tobaksprodukter.

Exempet på
konsument-

engagemang
— Swedish Match

snusbutikec
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SNUSEU

Tobaksprodukter för otalt bruk, med undantag för produktersom är avsedda att rökas eller tuggas,

harvacit förbjudna inom EU sedan 1992. Eftersom svenskt snus varken röka ellertuggas råder för—

sätjningsförbud. När Sverige blev medlem i EU 1995 beviljades landet ett permanent undantag från

snusförbudet.

Cigatetter och traditionella rökf tia tobaksprodukter, inklusive asiatiska och afrikanska varianter,

tuggtobak och nässnus kan dock säljas lagligt inom tU. Olika angränsande och innovativa produkter

kan också säljas tagligt inom tU.

Regionata skiLLnader för

rökfria produkter

Nordami’riki

1 USA är moist Snuff den dominerande typen av rökfri tobak.

Moist snuff har sitt ursprung i skandinaviska produkter som
fördes över av emigranter. Aven om konsumtionen av moist

snuff i portionsformat har ökat snabbt de senaste åren

utgörs den större delen av moist snuff-konsumtionen av det

traditionella Lösa formatet, Snus, som pastöriseras och
alltså inte termenteras. är en Liten och reLativt ny produkt

kategori. Nikotinportionsprodukter utan tobak är ett litet

men snabbt växande produktsegrnent. Konsumtionen av

tuggtobak har minskat kontinuerligt under en längre tid,

men kategorin är fortfarande en väsentlig del av marknaden
för rökfri tobak i USA. Det finns också en tradition av rökfri

tobak i Kanada,

Sur

Traditionellt sett har tuggtobak och nässnus dominerat den

rökfria tobakskonsumtionen i Europa. Idag är dessa räkfria
produktkategorier små, men trots allt betydande på vissa
marknader. Iobaksprodukter för oratt bruk, med undantag

för produkter som är avsedda att rökas etter tuggas, är för
bjudna inom tU såsom snus) trots att de är vetenskapligt

erkända som ett säkrare aLternativ till cigaretter. Cigaretter,
tuggtobak, nässnus och vissa andra rökfria tobaksprodukter
kan emellertid säljas lagligt. 1 vissa europeiska tänder, i syn
nerhet i Centraleuropa och i alpområdena, används rökfria
produkter i större utsträckning. Chew bags är. precis som
i Danmark, ett litet men växande prxduktsegment på vissa

europeiska marknader.

600 300

500 250

1970 2017

Snus (miljoner dasorf

•
1 Sverige har snuskxnsurntienen
ökat samtidigt som cigareft
konsumtionen har minskat.

DEN GLOBALA TOBAKS
MARKNADEN tVÄRDEI1i

1,6t’ a,a’s

\___iJ

_______

1’

Skjridinavinn

1 Sverige har konsumtion av rökiri tobak en Lång tradition

med snus som den dominerande produkten. Idag finns det
fLer snusanvändare än rökare i Sverige. (Norge harföränd
ringen från en liten traditionell snusmarknad titt en mark
nad där konsumtionen av cigaretter i stor utsträckning

ersatts av snus, i synnerhet bland yngre vuxna, skett i en
snabb takt. (Skandinavien harsnus traditionellt sett
använts av man, men antalet kvinnLiga konsumenter ökar,
På vissa nordeuropeiska marknader såsom Danmark och
Finland finns historiska band till snus. Moderna tuggtobaks
produkter, såsom chew haga, är ett litet men växande

produktsegment i Danmark.

Rökfrta produkter

Atta övriga tobaksprodukter

•
Räkfri tobak ören Liten
tobakskategorijäm fört med
cigarettkategorin.

SNUS OCH MOIST SNUFF
1 SKANDINAVIEN OCH USA
2013—2017 (VOLYM,
MILJONER DOSOR)21

2500

1llll
2013 2017

Konsumtionenavsnus 1
Skandinavien samt snus och
moistsnuffiUSA harökat
under de senaste dren.

TOBAKSKONSUMTIONEN
(SVERIGE 1970—2017 (VOLYM)

Asien dr Afrika

Lokala varianter av andra mun- och nästobaksprodukter
konsumeras i relativt stor utsträckning vissa länder. (Asien
finns Lokala tuggtobaksprodukter såsom guthka och zarda i
Indien samt tobak bLandad med betet, exempelvis i Indone
sien. (Nordafrika är chemma en vida använd produkt. Dessa
typer ev produkter i Asien och Afrika, titt skillnad från snus.
innehåller ofta betydligt högre hatter av oönskade ämnen.

1 Iluiia Earovocnitcr Svgrvvriol Ata
övriga tcbaksvrodukter niuderar
e-cgarvtier

i Kölla Swed,sh Makh och b,avschvstvval
5 <Sila’ Swv±sh Match os5rvat
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Våra marknader
Snus och portionsprodukter
utan tobak i Skandinavien
Den skandinaviska snusmarknaden uppgick under
2017 till något mer än 390 miljoner dosor, en ökning

med nära 6 procent jämfört med årel innani Kon
sumtionen har mer och mer övergått från traditio
nelle lösonusprodukter till portionssnus, som i slutet

av 2017 stod för merän 80 procent av volymen i Skan
dinavien.’1 Swedish Match har den ledande positionen

i Skandinavien dör Sverige är den största marknaden.
Den skandinaviska marknader inkluderar sven por
tionsprodukter som varken innehålter tobak eller

nikotin. 1 stutet av 2016 lanserade Swedish Mat ch

nikotinportionsprodukter utan tobak i begränsad

skala på den svenska marknaden och distributionen

breddades under 2017.

Viktiga varumärken
Snus, Sverige: Generat, Göteborgs Rapé, KaLiber,
Kronan, Ettan, Gmv, Catch

Snus, Norge: Generat, G.3, The Lab, Nick & Johnny
Portionsprodukter utan tobak etter nikotin, Sverige

och Norge: Dnico
Nikotinportionsprodukter utan tobak, Sverige: ZYN

Moist snuif i USA
Volymerna på marknaden för moist snuff i USA är
särskilt stora i de södra detstaterna sumt i de met
tersta deLstaterna vid Attanten. Swedish Match
beräknar att marknaden västs med ungefär 1 pro
cent under 2017 titt merän 1,5 miljarder dosor.
Segmentet för portionsprodukterväste snabbare
än den totata marknaden och utgör cirka 16 pro
cent av marknaden. Swedish Match är den tredje
största aktören för moist snuff i USA.

Viktiga varumärken
Longhorn, Timbsr Wolf

Konkurrenter
MOtST SNUFFII

LeveransvoLymer
(miljoner dosor)
MDtST SNUFF

131,4

Leveransvolymer
(miljoner dosor)
SNUS OCH NIKOTINPORTtONS
PRODUKTER UTAN TOBAK
UTANFÖR SKANOtNAVIEN21

Swedish Match och branschestiwst, hettr2nt7. mdii aotai dosor.
2i Inkluderar svuscotymer tärv2Tobacco fräo datum lär färsära.

Segment

Konkurrenter
SVERIGE’t

• swedish Matoh

• IwperiatBrords

•
* Japan robooco

International

• Gunga

Leveransvolymer
(miljoner dosorj
SNUS2

MOIST SNUFF UPPDELAT
FORMAV’

• swedish Motuh

• Gunga

• LuutsL%t

• Portion tiallt

5wedish Maich och branschostimat, ho0r 2ni7, mätt i actut dosor

Snus och nikotinportionsprodukter utan tobak utanför
Skandinavien
Den största marknaden törsvsnskt snus och nikotinportionsprodukterutan tobak utanför
Skandinavien är USA. Snuskategorin i USA hur under ds senaste åren visst tittväst och under
2017 uppgick marknaden titt 55—60 mitjoner dosor. Swedish Mstch är den andra största aktö
ren på denna marknad. Swedish Match ärför närvarande även aktiv på snusmarknsderns i
Kanada och Mataysia. En relativt ny produktkatsgori i USA är nikotinportionsproduktsr utan

tobak. Denna kategori är titen men väser i snabb takt.

Viktiga varumärken
Snus: Generat

Nikotinportionsproduktsr utan tobak: ZYN

KonkUrrenter

•
• Rnnnoidodmenican

1 tämoninan statt Cowpasnt

0 Attniat5ssTct

Segment
SNUSKONSUMTION UPPDELAT 1 PRISSEGMENT

SVERIGE’t NORGE1t

SNUS 1 USA’1
13,2

swedish Maich colymuslimal hasorado pä Nielses data
tnohlusiso tobahister scoännl, hetår 25t7

tt ivhtadorarsoussotymerfdr2 Tobacco tr5o daism lär tärcärc
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GLOSAL MARKNADSÖVER5tKT

Tuggtobak i USA och Europa
Swedish Match saljer traditionell tuggtobak iUSA samt chew

bags, en modern form av tuggtobak, på vissa europeiska markna

der. Marknaden för tuggtobak USA har minskat kontinuerligt

under en längre tid. Uppskattningsvis minskade marknaden med

cirka? procent under 2017. Minskningen var mer uttalad i

premiumsegmentet i vilket Swedish Match haren ledande posi

tion. 1 dotta segmont varvolymminskningen ungefär 10 procent.

Under året har Swedish Match tagit marknadsandelar inom både

premium- och lågprissegmentet och volymminskn,ngen var lägre

än den totala volymminskningen på marknaden. Swedish Match är

den största aktören på marknaden för tuggtobak USA. t Europa är

marknaden för chew hags liten men växande. Danmark är en av de

största marknaderna med en årlig konsumtion om ungefär 2 mil

joner dosor. 1 och med forvärvet av V2 Tobacco under 2017 har

Swedish Match breddat sin geografiska räckvidd för chew bags’.

Konkurrensen inom denna kategori har ökat under de senaste

åren i och med nya aktörer på marknaden, vilka inkluderar bland

andra BAT och Imperiat.

Viktiga varumrken
Tuggtobak, USA: Red Man

Chew bags. Europa: Thunder General Cut

Konkurrenter
TUGGTDBAK 1 USA”

Den amerikanska marknaden för masvmark

nadscigarrer exklusive little cigarsii tett seg
ment som Swedish Match inte ärverksamt il
beräknas av Swedish Match ha ökat med

ungefär 10 procent under 2017 mätt ivolym

och uppgick till ungefär 7.2 miljarder cigarrer.

Marknaden är starkt konkurrensutvatt med

många kampanjaktiviteteroch lågt prissatta

produkter. Swedish Match är den största

aktören inom segmentet för ‘natural leaf

och är även aktiv i det större segmentet för
‘homogenized tobacco teaf. Baserat på leve

ransvotymer uppskattarSwedivh Mat ch att
företaget är den andra största aktören inom

segmentet för massmarknadscigarrer i USA.

Viktiga varumärken
Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega, 1882,
White Dwl, Jackpot

MASSMARKNADSCIGARRER
1 629

1612

Tändprodukter gtobatt
Segment
TUGOTOBAK 1 USA”

• Promnnol69%i

• L0pnoi51%i

Viktiga marknader för
chew bags i Europa

Tyskland
Danmark

Schweiz

Stovenien

Tjeckien

Traditionellt vett har tandprodukter många olika
användningsområden. Traditionella tandsticks

produkter har minskat på de flesta marknader
under det senaste årtiondet samtidigt som bruket

av tändare harvivat tillväxt på vissa marknader,

mest nolerbart i Asien. Swedish Match har en stark

närvaro Latinamerika, speciellt i Brasilien, samt
i stora delar av Europa och Asien/Stitlahavs
regionen.

Viktiga varumärken
Tändstickor: Solstickan Sverige), Swan Vestav

Storbritannien), Trev Estrellas ISpanien). Fiat Lux

Brasilien), Redheads Australien)
Tändare: Cricket Igtobalt)

Konkurrenter
Konkurrensen inom tändstickor skiljer sig åt för
olika marknader. Konkurrenter inom tändare är
Bic, Toka,, Flamagas samt ett antal andra mindre
tillverkare.

Leveransvotymer
TÄNDSTICKOR (miljarder)

72.0

I1
2016 2x17

Swedish Maich och hranschestimat, hetär 2i)17.
2i Eokiesive voiymer tor kontraktstitNerkr,ing.

z

Cigarrer i USA
Leveransvotymer
(mitjoner cigarrer]

Konkurrenter
MASSMARKNADSCIGARRER2i

1

•
—- : • NatiaiTebaco,

•
• Reya.oiAweriuan

tAmeriuansouffCoaepanyl— •

Segment

MASSMARKNADSCIGARRER3’

‘ • swediuhUuiuh • HTL,malIl4l%t

• Soriotter • HTctågpriotR%t

• Aitria IMiddietont • ‘Natural levt’ sntaa 117%t

• leiperivi Brando • ‘Natural roited mar t7%t
tiT0Brandot • ‘Pipedgar&’125%l

• Dong, •:.-.
Ovriga t2%t

‘Litiie cigars’ dr en ksegnri av cigarrermed iihcr 1 iorpacknrngar om 20 Ii tikhet med c;gnreiiiorpacknrngarl
°i Hetår2Dl7 basorai pi CMPP daiv
‘ Swed:sh Match och brarschesi,ma ur massmarknvdscigarrereokia&ve littLe cigors’ heijr2Oi7

Leveransvotymer

ttusen pounds]

TUGOTOBAK 1 USA2t

1

2016 2017

TÄNDARE tmiljonerj
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SWEDISH MAICH ORGANISATION

Hur vi bedriver vår
verksamhet

VD OCH KONCERNCHEF

STABER OCH
CENTRALA

FUNKTIONER

SCANOINAVIA
OIVISION

US
DIVISION

LIGHTS
DIVI5ION

Med ett ftexibett och innovativt tiLLvägagångssätt arbetar Swedish Match kontinuerLigt med att ha rätt
strategi, personer, kompetenser, produkter och struktur på plats för att snabbt kunna möta förändrade
marknadsförutsättningar. Swedish Match organisation består av tre divisioner samt staber och centrala
funktioner. Swedish Match har verksamhet i eLva tänder och våra produkter säLjs över hela värLden.

Scandinavia Division
Scandinavia Division ansvarar lhr verksamheten för snus och andra
tökfria produkter i Skandinavien, inklusive utveckling, tillverkning,
marknadsföring och försäljning. Divisionen är ansvarig för expan
sion till vissa nya exportmarknader inklusive försäljning av “chew
bags” i Europa. Scandinavia Division hanterar också tillverkning av
koncernens rökfria produkter utanför Skandinavien, vilket inklude
rar snus, moist snuif och tuggtohak som säljs i USA samt “chew
bags” som säljs i Europa och nilcotinportionsprodukter utan tobak
som säljs i både Sverige och USA. Dessutom ansvarar Scandinavia
Division för att utveckla nya rökfria produkter och förbättra nuva
rande produktporttölj. fokus ligger på att stärka positionen inom
den rökfria kategorin och att få hela kategorin att växa i Skandina
vien genom effektiva försäljningsproccsser, marknadsföringsaktivi
teter och produktutveciding samt expansion till vissa nya export
marknader.

USDivision
US Division ansvarar för försäljning och marknadsföring av snus,
moist snuif, tuggtobak och nikotinportionsprodukter utan tobak i
USA. US Division har också det fulla ansvaret för massmarknads
cigarrer, vilket inkluderar försäljning och marknadsföring samt
ansvar för leverantörskedjan. US Division fokuserar på försäljnings

process, varumärkesmarknadsföring, kategorihantering för han
deln (category management) och “go-to-market”-strategier för att
säkerställa kvaliteten i distributionen och utöka marknadsandelen
för företagets produkter i USA. US Division fokuserar även på att
bygga kategorin för svenskt snus och nikotinportionsprodukter
utan tobak i USA och Canada. för massmarknadscigarrer och tugg
tobak är fokus på lönsamhet och värdeskapande.

Lights Division
Lights Division titlverkar och marknadsför tändstickor och tändare
över hela världen och har produktionsenheter i Brasilien, Nederlän
derna, Filippinerna och Sverige. Divisionen säljer även komplette
rande produkter som produceras av externa tillverkare, främst på
den brasilianska marknaden. Lights Division har egna säljkårer i
Brasilien och Turkiet samt ett brett nätverk av distributionspartners
över hela världen.

Staber och centrala funktioner
Staber och centrala funktioner inkluderar finans, business control,
juridik, IR och hållbarhet, vetenskapliga frågor, kommunikation
och public affairs, inköp, IT, central HR samt en funktion för distri
bution. De centrala funktionerna utför tjänster till Swedish Match
divisioner.
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SWEDISH MATCH ORGANISATION

USA

• Produktion av moist
snuft, tuggtobak,

cigatrer

• FörsäLjningskontor

• 993 anstättda

Dominikanska republiken

• Produktion av cigarrer

• 2253 anstallda

Brasilien

• Produktion av tändstickor,

tändare

• Försäljoingskontor

• 617 anställda

Nedertänderna

• Produktion sv tändare

• 98 anställda

Schweiz

• Treasury-kontor

• 2 anstätlda

Sverige

• Huvudkontor

• Produktion av snus, tändstickor
• Försätjningskontor

• 1 084 anställda

Danmark

• Produktion av chew bags.
snus

• Försäljningskontor
• 50 anställda

Turkiet

• Försäljningskontor
• l5anställda

VERKSAMKETSORIER BeLgien Norge

• Public Aftairs-kontor • Försäljningskontor

• 2 anställda • 65 anställda

Filippinerna

• Produktion avtändare

• Försäljningskonlor

• 208 anställda



RISKER OCH RISKHANIERING

Riskhantering
— en del av verksamheten
Swedish Match strävar efter att enbart ta medvetna risker. Vi måste förstå riskerna i vår verksamhet för
att kunna fatta rätt beslut. Riskerna måste hanteras effektivt för att Swedish Match ska vara konkurrens-
kraftigt, för att arbetet ska utföras säkert och för att vi ska vidmakthåLLa finansieLL stabiLitet och tittväxt.

KONKURRENSKRAFT
• Prestationsorienterad kultur

• Högkvalitativa produkter

• Bygga på och vidmakthålla
starka varumärken

• Ingående konsumentinsikt

• Vara i framkant med produkt
innovationer

• Effektiv titlverkning

• Kunnig och snabbrörtig
försäljningsoryanisation

SÄKER VERKSAMHET
• Hög affärsetik

• Strikta krav på leverantörer

• Skadeförebyggande arbete i
verksamheten

• Välvaltförsäkringsprogcam

• Välförberedda för regulatoriska
förändringargenom aktiv dialog
med regeringar och lagstiftare

• Säkerställa efterlevnad av lagar
och förordningar

FINANSIELL STABILITET OCH
TILLVÄXT
• Strikt finanspolicy på plats som

övervakas av styrelsen

• Transaktionsvalutasäkring via
matchning av valuta för köp och
försäljning — produktion och
försäljning bedrivs i stor
utsträckning i samma land

• Tydlig prioritering av kassaflö
det säkerställer att uppfyUan
det av åtaganden inte äventyras

Riskhantering inom Swedish Match
Swedish Match tillämpar en systematisk
riskhanteringsmodell som bland annat
omfattar återkommande riskanalys, åtgär
der för att förebygga och begränsa förluster
samt kontinuitetsplaneringsprogram, kris-
hantering och försäkringsprogram.

Styrelsen för Swedish Match fastställer
bolagets strategiska planer och dess relate
rade risker baserat på rekommendationer
från koncerniedningen. Styrelsen övervakar
bolagets riskhanteringsprocesser och infor
meras löpande om befintliga och nya risker
samt om åtgärder för att begränsa dessa.
Varje operativ enhet ansvarar för att hantera
de risker som hör samman med dess planer,
och vid behov koordineras riskhanterings
aktiviteterna med andra operativa enheter.
Riskhantering på lokal nivå kräver rätt
kompetens och styrningsstruktur med tyd
liga ansvarsområden. Utöver detta bidrar
uppffirandekoden till att säkerställa en före
tagskuhur som förhindrar oacceptabelt
risktagande.

för en effektiv riskhantering krävs känne
dom om befintliga och potentiella risker.
Swedish Match strävar efter att bland med-
arbetarna etablera en bred förståelse för
koncepten inom och betydelsen av risk-
hantering. Medarbetare inom alla delar av
organisationen uppmuntras att identifiera
och rapportera händelser och omständig
heter som innefattar risker. Befintliga och
potentiella risker diskuteras löpande inom
enheternas ledningsgrupper samt i kon
cerniedningen. För att säkerställa att ansva
ret är tydligt kommunicerat och införstått
och att de operativa ledningsgrupperna har
rätt verktyg fbr att arbetet med riskhante
ring, har ett policyramverk upprättats.

ÅrLig ERM-process
En ERM-process (Enterprise Risk Manage
ment) genomförs och konsolideras årligen
på divisionsnivå för att identifiera och
bedöma de väsentligaste risker bolaget
exponeras för. Detta utgör en del av den
strategiska planeringsprocessen. De resulte

rande riskerna, inklusive sannolikhet,
potentiell påverkan, samband med andra
risker, förebyggande aktiviteter och över
vakning presenteras för koncemledningen.
Koncernledningen presenterar risker som
identifierats på divisionsnivå, tillsammans
med en konsoliderad bild för hela koncer
nen, till styrelsen. Denna process bidrar till
att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas
för att minska, förebygga eller motverka
oönskade risker. Baserat på utkomsten av
ERM-processen, utarbetas strategier för att
hantera nya eller förändrade risker. Som
åtgärd kan det beslutas att risker ska und
vikas, att de ska minskas, delas eller
accepteras.
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RISRER OCH RISKHANTERING

RISKOMRÅDEN

Betydande risker som måste bemötas uppkom
mer bland annat inom områdena konkurrens,
produktion, regleringar samt finansiering.’1

Konkurrens
Samtliga marknader som Swedish Match
bedriver verksamhet på är konkurrens-
utsatta. Därför krävs en flexibel och snabb-
rörlig organisation som kan fatta snabba
beslut på ständigt föränderliga marknader.
Det finns risk för förlorad försäljning relate
rat till volymer och/eller pris om Swedish
Match inte kan ge ett bättre erbjudande tifi
konsumenten än konkurrenterna. för att
hålla sig uppdaterad kring konkurrenternas
aktiviteter bevakar Swedish Match bran
schen löpande. för att möta behoven hos
konsumenterna genomför Swedish Match
omfattande konsument- och marknads
undersökningar. Dessa undersökningar
utgör sedan grunden i produktutvecklingen
och säkerställer att konsumenterna erbjuds
produkter av hög kvalitet som möter deras
behov.

Produktion
Produktionsanläggningarna är utsatta för
risk för skadliga incidenter som bränder
och maskinhaverier. Vissa platser är också
utsatta för risk för naturkatastrofer. Sådana
incidenter kan påverka både anläggningar
och medarbetare. Produktionsavbrott kan
orsaka kvalitets- eller leveransproblem. för
att undvika leveransproblem eller andra
produktionsrelaterade avbrott har Swedish
Match implementerat ett program för att
förhindra och minska skador samt ett kon
tinuitetsplaneringsprogram. Periodiska
inspektioner genomförs av en oberoende
part på samtliga större produktionsanlägg
ningar som har identifierats som kritiska.
Vid dessa inspektioner görs en bedömning
av i vilken grad som produktionsanlägg
ningarna möter Swedish Match föreskrivna
säkerhetsstandarder och huruvida det krävs
investeringar eller åtgärder för att minska
riskerna. Syftet med kontinuitetsplane
ringen är att minimera varje incidents nega
tiva påverkan.

Leverantörer
förlust av en viktig leverantör kan skada
Swedish Match. Detsamma gäller om en
leverantör inte följer gällande lagar, regler
och förordningar eller gör sig skyldig till ett
oetiskt uppförande. Potentiella konsekven
ser är leverans- eller kvalitetsproblem eller
problem med relationer till andra aktörer,
inklusive försäljning till konsumenter.
Utvalda leverantörer av ingängsmaterial
granskas regelbundet av företagets inköps

avdelning. för Swedish Match är leverantö
rens finansiella stabilitet och riskhante
ringssystem av stor betydelse. Som komple
ment till den interna granskningen, gran
skas även de viktigaste leverantörerna då
och då av en oberoende part.

Swedish Match strävar efter att samarbeta
med leverantörer som har en god finansiell
ställning, långsiktig stabilitet och som stö
der våra värderingar. Vår uppförandekod
för leverantörer anger vad vi förväntar oss
och kräver av våra leverantörer när det gäl
ler anställning- och arbetsplatsmetoder,
etiska afftirsmetoder och praxis kring miljö-
hantering. Den utgör grunden i våra rela
tioner med leverantörer och är en integre
rad del av merparten av våra betydande
afTärsavtal. Som komplement till de risk-
bedömningar som utförs som en del av vår
due diligence-process vid val av leverantö
rer, anlitade företaget under 2016 extern
expertis för att förbättra riskbedömningen
vad gäller aifiirsintcgritet och mänskliga
rättigheter. Denna riskbedömning ligger nu
till grund för vårt fortsatta arbete med att
identifiera och minska specifika risker i dia
log med våra prioriterade leverantörer. Vi
har processer på plats, och som ständigt
vidareutvecklas, för att ytterligare betona
hållbarhet i leverantörskedjan.

Lagar, regLer och förordningar
1 egenskap av tobaksbolag lyder Swedish
Match under särskilda lagar och regler. för
ordningar kan ha en begränsande effekt på
hur bolaget kan bedriva sin verksamhet och
interagera med intressenter eller ha en
direkt finansiell inverkan i form av ökade
skatter eller avgifter. Dessa avser bland
annat tobaksskatt, marknadsföring, krav på
förpackning och varningsmärkning, ingre
dienser, rapporteringskrav till myndigheter,
produktgodkännanden samt introduktion
av nya produkter. Många myndigheter har
implementerat och kommer att fortsätta att
implementera olika slags restriktioner avse
ende försäljning och användning av tobaks
produkter. Swedish Match följer noga
utvecklingen på lagstiftningsområdet och
förser fortlöpande myndigheter och andra
regulatoriska instanser med information
och bidrar med bolagets syn på frågor som
påverkar verksamheten.

Viktigast för att undvika ytterligare nega
tiv lagstiftning är att Swedish Match fortsät
ter att tillhandahålla konsumenter mindre
skadliga alternativ till cigaretter och att
sträva mot visionen om en värld utan ciga
retter. En viktig del är att utbilda och infor
mera beslutsfattarna om Swedish Match
tobaksprodukter, i synnerhet snus och dess

betydligt mindre skadliga hälsoeffekter
jämfört med cigaretter. Mer information
om skadereduktion finns i hållbarhets
avsnittet på sidan 32.

Finans
De finansiella marknadsvillkoren förändras
ständigt i och med ändrade valutakurser,
räntor och tillgång på kapital. En starkare
svensk krona kan leda till att ett lägre finan
siellt resultat redovisas i SEK till följd av
omräkningen av utländska verksamheter
samt lägre intälct vid realisation av sådana
tillgångar. Transaktionsexponeringen är
relativt låg, eftersom stora delar av produk
tionen är belägen i länder där produkterna
säljs. Högre räntor kan få en negativ inverkan
på fiuoansnettot.

Swedish Match har en stor del av sin
verksamhet förlagd utanför Sverige, och en
betydande del bedrivs i USA. Valutakurs
utvecklingen står inte under Swedish Match
kontroll. Swedish Match har valt att i for
malfallet inte säkra valutakursexponering då
detta är behäftat med ett speksilativt elemcnt
Swedish Match är uppmärksam på valuta
kursförändringar och strävar efter att regel
bundet föra över utdelning från sina utländ
ska dotterföretag till det svenska moder
bolaget.

Swedish Match är ett bolag med bety
dande kassagenerering och en stabil finans
policy enligt vilken överskjutande likvida
medel delas ut till aktieägarna genom utdel
ningar och återköp av aktier. Swedish Match
optimerar sin kapitalkostnad genom att
säkerställa en lämplig belåningsgrad. för att
kunna hantera ränterisker och refinansie
ringsrisker strävar bolaget efter att ha väl
spridda löptider inom låneportföljen. Där
utöver ska bolaget som regel säkra fmansie
ring för de nästkommande tolv månaderna
innan några aktieköp genomförs.

Information om r,sker åter! mns även , Färsattninysberättetsen. och hnans,etta risker presenteras Not 27Rnar.s,etia instrument och
linansieUa risker, koncernmdoviningen.
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ENGAGEMANG 1 REGLERINGSERÅGOR

Regutatoriskt
— skademinimering vinner mark
Swedish Match anser att rökare bör ha tiLLgång titt högkvatitativa rökt tia tobaks- och nikotinaLternativ med
avsevärt Lägre negativa hätsoeffekter än cigaretter.

Swedish Match gör bedömningen att regleringarna på tobaksområ
det även i framtiden kommer att bli mer omfattande och globalt
enhetliga i sin utformning. Swedish Match förhoppning är att man
rör sig bort från en reglering som drar alla tobaksprodukter över en
kam och att tobak i stället ska regleras med hänsyn till olika pm
duktkategorier och deras respektive riskprofilcr. Regleringen av
rökfria tobaksprodukter bör i slutänden baseras på en standard som
strävar efter att säkerställa att konsumenterna får attraktiva produk
ter av högsta möjliga kvalitet tillsammans med minimal risk, det
vill säga produktstandarder som baserar sig på principerna för livs
medeisreglering.

Effektiva regleringar hör vara evidensbaserade, vilket i sin tur krä
ver ett aktivt kunskapsutbyte mellan myndigheter och branschen.
Swedish Match anser att de mest effektiva reglcringarna uppnås när
konsekvensen för de som påverkas (konsumenter, återflirsäljare och
tillverkare) sätts i centrum för den föreslagna åtgärden. Detta är också
orsaken till varför Swedish Match fortlöpande följer utvecklingen på
det regulatoriska området och för dialog med intressenter samtidigt
som bolaget respekterar att regulatoriska beslut i slutänden är för
behållet lagstiftaren.

1 till exempel USA, Storbritannien, vissa länder i Europa samt Nya
Zeeland råder en alltmer upplyst syn på minskningar av skadeverk
ningarna. 1 USA upprepade food and Drug Administration (fDA)
sin avsikt att inffira regleringar på tobaksområdet som ska upp
muntra konsumenterna att övergå från cigaretter till mindre skadliga
produkter. FDA:s uttalade policy ligger i hög grad i linje med vår

vision och borde gynna både Generat snus och ZYN nilcotinportions
produkter ur ett regulatoriskt perspektiv. En del andra länder fortsät
ter att följa en annan väg genom att inte erkänna den positiva roll som
den här typen av produkter kan ha när det gäller att minskade skad
liga effekterna av cigarettrökning. På flera av dessa marknader arbe
tar Swedish Match aktivt flir en mer upplyst syn på saken, ibland
genom domstolsprocesser. Swedish Match utmanar för tillfället snus-
förbudet inom EU i EU-domstolen och har också fört en domstols
process gällande det oproportionerliga och diskriminerande beslutet
alt snuset ska omfattas av den norska lagstiftningen om standardise
rade förpackningar.

Swedish Matchfö(ieroch utvärderar noggrant nya vetenskapliga data
på snusområdet och samarbetar aktivt mcdforskarsamhället. Swedish
Match tar ansvarför sina intressenter och itformerarfortlöpande om
vedertagenforskning och relevant produktitformation.

Swedish Match engagerar sig också i att förhindra att nikotinpro
dukter blir tillgängliga för personer under 18 år. Bolaget för en kon
tinuerlig dialog med återförsäljamna för att säkerställa att kravet att
kräva legitimation vid köp av nikntinprodukter efterlevs. Swedish
Match samarbetar också med återförsäljarna för att minska de väx
ande volymerna av illegala produkter som snedvrider konkurrensen
på marknaden.

1

1
1
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ENGAGEMANGIREGCERtNGSFRÄGOR

UTVECKLINGEN AV REGLERINGAR
IUSA

Den 28 juli meddelade amerikanska fDÄ
en ny omfattande regulatorisk plan för
tobak. 1 uttalandet uppmärksammade
fDÄ-ledamoten dr Scott Gottlieb att det
finns skillnader i riskprofllen för olika
produkter som innehåller tobak och
nikotin. Han såg framför sig en värld där
cigarettema förlorar sin förmåga att bli
beroendeftamkallande genom minskade
nilcotinnivåer samt att mindre skadliga
produkter som på ett effektivt sätt ger till
fredsställande nikotinnivåer finns till
gängliga för de vuxna som behöver eller
önskar dem. Uttalandet från fDA är ett
viktigt steg framåt för vetenskapligt base
rade lagar, regler och förordningar för
tobaks- och nikotinprodukter.

Som en del av uttalandet i juli förlängde
fDA tidsfristen för att ansöka om god
kännande för nya produkter fPMTA)
samt för att ansöka om att en produkt i allt
väsentligt är densamma som en produkt
som tidigare funnits på marknaden
(substantial equivalence), detta enligt den
reglering som går under benämningen
deeming regulation. Senaste dag för
registrering av ansökningar för rökpro
dukter (inklusive cigarrer) är förlängd till
den 8augusti2021 och för rökfria pro
dukter (inklusive produkter såsom ZYN)
till den 8augusti2022. fDA meddelade
också att de har för avsikt att skicka på
remiss frågan om hur smaktillsatser
påverkar ungdomars konsumtion av
tobaksprodukter samt huruvida smak-
tillsatser kan bidra till att hjälpa rökare att
byta till potentiellt mindre skadliga
former av nikotinleverans.

REGLERINGSUTVECKUNG 1 EUROPA

Inom EU råder sedan 1992 ett förbud
mot tobak för oralt bruk, utom sådana
tobaksvaror som är avsedda att rökas
eller tuggas. Eftersom svenskt snus var
ken röks eller tuggas råder förs ällnings
förbud. När Sverige blev medlem i EU
1995 beviljades landet ett permanent
undantag från snusförbudet. Cigaretter
och traditionella rökfria tobakspro
dukter (inklusive vissa asiatiska och
afrikanska varianter, tuggtobak och
nässnus) kan dock säljas lagligt inom
Eli Under 2016 inledde Swedish Match
en rättsprocess i Storbritannien för att
försöka upphäva EU-förbudet mot
snus. Swedish Match anser att snus-
förbudet är både diskriminerande och
oproportionerligt. Målet är att Stor
britanniens högsta domstol ska lämna
ärendet vidare till EG-domstolen för ett
förhandsavgörande, och fallet togs upp
den 25januari 2018. Domen förväntas
avges under andra halvåret 2018.

1 början av 2018 meddelade rege
ringen att man hade för avsikt att föreslå
lagändringar för riksdagen gällande
tobak och liknande produkter. Den
föreslagna lagen ska enligt plan träda i
kraft den 1januari2019 och innehåller
ett antal föreslagna åtgärder, bland
annat rökförbud på olika offentliga plat
ser utomhus (inklusive restaurangers
uteserveringar), ett förbud mot själv-
betjäning för samtliga tobaksprodukter,
ett förbud mot tobaksreklam på försälj
ningsställen utom i specialbutiker för
tobak samt ett minimum av 20 portio
ner i snusdosor. Det offentliggjorda för
slaget omfattar också implementering

avEU;s stipulerade spårbarhetssystem
för tobaksprodukter. Regeringen har
också övervägt ett antal ytterligare lag
stiftningsätgärder som läggs fram i en
officiell rapport frän 2016 om tobaks
lagar, såsom ett förbud mot exponering
av tobaksprodukter i detaljhandeln och
ett förbud mot att ange smaker på snus
dosorna, men har beslutat att inte
inkludera dessa åtgärder i förslaget till
riksdagen.

1 Norge trädde en lag om standardi
serade förpackningar för snus i kraft
den 1juli 2017. Nya snusprodukter som
lanseras efter detta datum måste säljas i
standardiserade förpackningar. Pro
dukter som fanns på marknaden före
den 1juli2017 måste säljas i standardi
serade förpackningar i handeln från
och med den 1juli2018. Swedish Match
väckte åtal mot lagstiftningen eftersom
den är diskriminerande och inte bygger
på en ordentlig vetenskaplig granskning
av snusets hälsoeffekter. Swedish Match
lyckades inte få till stånd ett preliminärt
föreläggande mot lagstiftningen.

1 Schweiz har regeringen lagt fram ett
förslag om att ta bort det schweiziska
snusförbudet. Förslaget har skickats ut
på remiss och ett slutligt förslag till
parlamentet väntas mot slutet av 2018.
Parlamentets slutliga beslut och imple
menteringen förväntas dröja ett antal år.

SWLOISH MATCH ANSER ATT:

• Lagstiftning måste ta hänsyn till den relativa hälsorisken för olika tobaksprodukter.

• EU-förbudet mot försäljning av svenskt snus är diskriminerande och oproportionerligt samt strider mot principen om fri handel och
stör den inre marknadens funktion.

• EU:s tobaksdirektiv l2014/40/EU) strider mot konsumentens grundläggande rätt att få information om produktens smak och inne
håll genom att förbjuda produktinformation på förpackningar.

• Alla rökfria tobaksprodukter bör omfattas av en konsekvent och konkurrensneutral produktreglecing baserad på produktkvalitet
och konsumentskydd, det vill säga tiknande de standarder som finns beträffande övriga livsmedet.

15



7
-
—7

SNUS OCH MOISI SNUFF

Moderna produkter
driver tiLLväxt
Marknaderna för rökftia aLternativ, som snus och moist snuff samt innovativa produkter som nikotin
portionsprodukter utan tobak har vuxit i voLym i både Skandinavien och 1 USA. Som marknadstedare i
Skandinavien och med en betydande marknadsandet i USA har Swedish Match deLtagit i denna tittväxt
och är väl positionerat för att växa yttertigare.

1 Skandinavien har Swedish Match snusvolymer ökat både på den
svenska och norska marknaden. På marknaden för moist snuffi USA
erbjuder företaget attraktiva alternativ inom de två snabbast växande
segmenten — portionsprodukter och de större “tubs” förpackning
arna. 1 USA fortsatte snusmarknaden att växa och Swedish Match
andel av marknaden ökade. Marknaden för nikothsportionsproduk
ter utan tobak är relativt ny men volymutvecidingen för företagets
produkter är lovande.

Strategi
Swedish Match vision är en värld utan cigaretter och företaget
erbjuder konsumenter alternativ som både är uppskattade och
väsentligt mindre farliga än rökning. Rökfria alternativ, såsom snus
och moist snuif samt innovativa produkter som exempelvis nikotin
portionsprodukter utan tobak, är en viktig del för att uppnå visio
nen. När snuskonsumtionen ökar minskar cigarettkonsumtionen.
Utvecklingen i Skandinavien visar att allt fler konsumenter väljer
snus framför cigaretter och detta är särskilt tydligt bland yngre
vuxna i Norge. Swedish Match arbetar dedikerat med att fortsätta
utveckla den växande snuskategorin i Skandinavien, USA och på
potentiella andra marknader och därmed bidra till en betydande
förbättring av foikhälsan.

Företagets stora konkurrensfördelar utgörs bland annat av pro
dukter av överlägsen kvalitet samt förmågan att snabbt kunna
anpassa sig tifi konsumenternas önskemål genom att kunna erbjuda
marknaden såväl traditionella som innovativa produkter av hög
kvalitet inom både väletablerade och nya varumärken, analysera

konsumenternas behov, bedriva forskning samt att ge service till
företagets kunder/återförsäljare.

Swedish Match kommer att dra nytta av sin unika position inom
Snus och moist snuif och fortsätta innovationsarbetet med att ta
fram nya och förbättrade produkter av hög kvalitet. Swedish Match
kommer att sträva efter att driva kategoritillvårt och bibehålla en
ledande position i Skandinavien, företaget kommer även att arbeta
med att utveckla kategorierna för snus och nikotinportionsproduk
ter i USA för att etablera en stark närvaro på den marknaden.
Swedish Malch kommer att sträva efter att stärka positionen på
marknaden för moist snoif genom att Satsa på segment med bättre
tillväxt, företaget kommer att utforska möjligheterna för snus och
andra innovativa rökfria produkter både på existerande och nya
marknader.

Ekonomisk utveckting
Nettoomsättningen för produktområdet ökade under året och upp
gick till 5483 MSEK (5277). Rörelseresultatet ökade med 7 procent
till 2 357 MSEK (2 197). På den skandinaviska marknaden ökade
Swedish Match nettoomsättning tifi följd av ökade volymer och en
positiv nettoeffekt av pris och mix. För Swedish Match verksamhet
för moist snoffi USA ökade nettoomsättningen i lokal valuta till
följd av förbättrat pris. Den sammantagna rörelseförlusten för sats
ningar på snus och nikotinportionsprodukter utan tobak utanför
Skandinavien förbättrades markant. Rörelsemarginalen för året var
43,0 procent (41,6).
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SNUS OCH MOST SNUFF

Swedish Match är det ledande snusföretaget i Skandinavien och har
starka marknadspositioner i både Sverige och Norge. 1 Sverige är
General det största varumärket inom premiumsegmentet, medan
Kronan och Kaliber är bland de ledande inom lågprissegmentet.’
1 Norge är General företagets största varumärke med utbudel av
G.3. 1 Sverige säljer Swedish Match även ZYN, en nikotinportions
produkt utan tobak, utöver traditionellt snus. Swedish Match säljer
även Onico, det ledande varumärket inom segmentet för portions
produkter utan tobak eller nikotin, i både Sverige och Norge.

Marknad
Den skandinaviska snusmarknaden uppgick under 2017 till något
mer än 390 miljoner dosor, vilket är en ökning med nära 4 procent
jämfört med året innan.’) På senare år har konsumenter alltmer gått
från traditionella lössnusprodukter till portionssnus, som i slutet av
2017 stod för mer än 80 procent av volymen i Skandinavien.’)
Swedish Match leveransvolymer i Skandinavien ökade med 3 pro
cent, mätt i antal dosor, medan de underliggande volymerna (exidu
sivekalender- och hamstringsetTekter) beräknas ha ökat med mer
än 1 procent.

Sverige är den största snusmarknaden i Skandinavien med cirka
en miljon konsumenter och konsumtionen ökar.2 Uppskattningsvis
snusar mer än 20 procent av svenska män regelbundet. Andelen
kvinnor som snusar ökar men är lägre än för män.2

Enligt Swedish Match beräkningar växte den svenska snusmark
naden i volym med nästan 4 procent under 201 7 jämfört med före
gående år. Tillväxten i Sverige kommer från både lågprissegmentet
(som under året utgjorde cirka 47 procent av den svenska markna
den för snus) och från premiumsegmentel’t

Sätta Swed,sh Mach vstyrnestimat baserade på Netsen data exklusive tobakister S-uerigel.
helår2Ol7
Kvtta Iesus Swvdor, Maräet Recrt, 2016

1 Sverige är Swedish Match marknadsandel störst inom premium
segmentet. Detta segment minskade något i förhållande till total-
marknaden medan volymerna ökade. Konkurrensen inom lågpris
segmentet i Sverige var fortsatt intensiv under året och Swedish
Match volymer ökade, medan marknadsandelen minskade något.

Den norska marknaden har vuxit med ungefär 20 procent under
de senaste tre åren och ökade med omkring 5 procent under 2017
jämfört med föregående är.’ Swedish Match marknadsandel i
volym beräknas ha minskat med drygt 1 procentenhet.’) ‘fill
skillnad från den svenska snusmarknaden består den norska
marknaden enbart av ett premiumsegment och har således inget
lågprissegment.

Hightights
1 Sverige bibehöll Swedish Match sin starka position inom pre
miumsegmentet trots konkurrenters satsningar på nya produkter.
Swedish Match välkända varumärken och kvalitet förstärktes
genom innovationer. One, en serie premiumprodukter baserade på
innovativ teknologi till ett attraktivt pris, lanserades under hösten
och har mottagits väl av konsumenterna. Produkternas prissättning
är i nivå med XR som var en lyckad lansering under 2015. One har
attraherat konsumenter som vanligtvis köper både lägre och högre
prissatta produkter och har bidragit till en stabilisering av voly
merna för portionsprodukter inom premiumsegmentet. Swedish
Match utvidgade även distributionen av ZYN bortom företagets
egna butiker. Under 2017 introducerades möjligheten att köpa ZYN
online och i en av Sveriges största närbutikskedjor. ZYN lanserades
först i USA innan den introducerades på den svenska marknaden.
Inom lågprissegmentet i Sverige bibehöll Swedish Match sin

SKANDINAVIEN
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ledande position med stöd från lanseringen av Kaliber+ samt upp
graderingen av design och förpackning för varumärket Kronan.
Kaliber+ har en ner fylld prila än den traditionella Kaliber och en
mer robust smak.

1 Norge fortsatte den positiva trenden för moderna snusproduk
ter och Swedish Match förbättrade sin marknadsandel. för att
bemöta konkurrenssituationen fortsatte Swedish Match att lansera
nya produkter under varumärket G.3, med egenskaper såsom mjuk
passform, minimal rinnighet och en långvarig snusupplevelse. G.3
Volt och G.3 Wire lanserades under året och båda är starkare pro
dukter i slim white dry-format. Swedish Match lanserade också en
ny helvit produkt under varumärket G.4 — ett fuktigt snus med en
mjuk känsla utvecklad med innovativ teknik. 1 Norge minskade
volymerna för lössnus och det mer traditionella portionssnuset 1
originalformat. Då Swedish Match har en mycket stark ställning

K1I: Swedish Muh velymeshreat bserwde pS Netsee du le,kleswe tobakister i Saerigel.
hel5r 2017

inom dessa segment bidrog utvecklingen till en nedgång i företagets
marknadsandel. 1 Norge trädde lagstiftningen om enhetliga för
packningar i kraft den 1juli2017 och gäller för alla snusprodulcter
som lanserats från denna tidpunkt. från 1 juli 2018 kräver regle
ringen enhetliga förpackningar för alla snusprodukter i detalj
handeln. För mer information, se sidan 14.

Swedish Match snusbutiker erbjuder en unik konsument-
upplevelse där man kan lära sig mer om snus och om Swedish
Match snussortiment. Snusbutikerna är även en idealisk plats för
att presentera nya produkter. Den första butiken öppnades 2012 i
Stockholm och nu finns även butiker i Göteborg samt i Strömstad
och Åre — båda inom en kort bilresa från den norska gränsen. Under
året fortsatte Swedish Match utveckla butilcskonceptet och lanse
rade en e-handelstjänst.

En tradition av kvaLitet och en innovativ anda

Swedish Match är ett namn som är synonymt med kvaLitet. Ända sedan den farsta dosan
avvarumärket Ettan kom ut på marknaden 1822 har kvaLitet varit en tradition.

Våra snuskonsumenter uppskattar den kvalitet och det arv som
Swedish Match produkter står för. Vi har genom konsumentinsikt och
omsorgsfullt forsknings- och utvecklingsarbete byggt vidare på vår
kunskap och expertis för att kunna fortsätta att erbjuda Sveriges snus-
konsumenter moderna och effektiva njutningsprodukter.

Dagens portfölj erbjuder numera iote bara traditionellt lössnus och
portionsprodukter med klassiska varumärkeo såsom Ettan och General,
utan även helt nya varumärkeo och produkter med nya egenskaper såsom
anusserierna XR och One samt G.3. Alla våra snusprodukter produceras
i enlighet med kvalitetsstandarden GOTHIATEK’ för att säkerställa att
Swedish Match bibehåller en kvalitet som det aldrig tummas på genom ett
unikt expertkunnande och kontroll i alla led — från frö till fördig produkt

Ända sedan allra första början och lössnusets framfart har innovativa
nya produicter kontinuerligt höjt snusets standard. Är 1967 introduce
rade Svenska Tobaks AB (numera Swedish Match) den runda dosan och
i branschtidningen Tobakshandlaren nr 12(1967) kunde man läsa: “En
på sitt sätt revolutionerande händelse började inträffi den 16november
med en av våra mest fraditionsbundna konsumentva rue Den gamla
bruna avlånga snusdosan utbyts successivt under det kommande halvåret
och ersätts av en rund dosa i en design som passar vår tid’ Det praktiska
portionssnuset introducerades på 1970-talet och förde med sig ett helt
nytt utbud av snus av högsta kvalitet. Utvecklingen av den svenska snus-
upplevelsen har varit enständigt pågående process, bland annat med
införandet avvår kvatitetsstandard GOTHLATEK”. portionsformatet,
olika portionsstorlekar samt en uppdaterad förpackningsdesign. Varje
steg i utvecklingen har höjt snusets standard med tradition som bas.
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SNUS OCH MOIST SNUFF

USA

Swedish Match varumärkesportfölj för moist snuif består av pro
dukter inom lågprissegmentet, både inom lös- och portionsproduk
ter. Swedish Match största varumärke i USA är Longhorn.

Swedish Match säljer svenskt snus i USA under varumärket
General med en prissättning i samma nivå som produkter inom
premiumsegmentet för moist snuif. ZYN är Swedish Match varu
märke för nikotinportionsprodukier utan tobak.

Marknad
Moisi snuif säljs över hela USA men volymerna är särskilt stora i de
södra delstaterna samt i de mellersta delstaterna vid Atlanten. De
flesta av konsumenterna är män. På marknaden råder intensiv pris-
konkurrens. Den senaste tidens snabba tillväxt inom marknadens
portionssegment har gjort att fler konsumenter uppskattar moist
snuif.

Swedish Match beräknar att marknaden för moist snuffi USA
växte med ungefär 1 procent under 2017 och uppgick till mer än 1,5
miljarder dosor varav portionssegmentet utgjorde cirka 16 procent
av denna marknad. Swedish Match totala volymer mätt i antal dosor
var lägre jämfört med föregående år. för helåret 2017 beräknar
Swedish Match att företagets marknadsandel sett till volym uppgick
till ungefär 8 procent.

Marknaden för svenskt snus i USA växer men är fortfarande rela
tivt liten med 55—60 miljoner dosor under 2017. Det finns en Stor
tillväxtpotential för detta segment eftersom snus, som framförallt är
en produkt inom portionssegmentet, kan komma att uppskattas av
en större del av den vuxna tobakskonsumerande befolkningen som
ett diskret alternativ till cigaretter och andra tobaksprodukter.

En relativt ny kategori på marknaden i USA är nikotinportions
produkter utan tobak. Denna kategori är liten men växer i snabb takt.

Halls Swodsh Match es5mat

Hightights
Premiumsegmentet inom marknaden för moist snuif minskade
under 2017 medan lågprissegmentet växte.’t Konkurrensen var
fortsatt intensiv mellan de största aktörerna, isynnerhet inom låg
prissegmentet. Även om Swedish Match volymer och marknads
andelar minskade för varumärken med ett högre pris inom lågpris
segmentet har företaget bibehällit sin ställning med varumärket
Longhorn. Swedish Match har också stärkt sin ställning inom det
snabbt växande segmentet för portionsprodukter.

Ungefär 84 procent av det moisi snuif som säljs i USA är inom det
traditionella lösformatet.’) Under de senaste åren har dock andelen
moist snuif som säljs i portionsformat ökat. Enligt Swedish Match
beräkningar ökade portionssegmentet med cirka 4 procent sett till
volym under 2017. Swedish Match volymer minskade för moist
snuffi lösformat men för portionsprodukter och förde större
“tubs”-förpackningarna i lösformat ökade volymerna stadigt.

Swedish Match fortsatte med sina satsningar på snus och nikotin
portionsprodukter utan tobak i USA och betydande marknads
aktiviteter genomfördes under året för att stödja expansionen.
Trenden är positiv och under 2017 minskade rörelseförlusten efter
marknadsinvesteringar, ett resultat av både ökade volymer och för
bättrat pris. 1 USA säljer Swedish Match snus under varumärket
General, det äkta svenska snuset, genom tobakister, servicevaru
handeln och andra utvalda butiker. Under året fortsatte Swedish
Match utvidga distributionen av ZYN, ett sortiment av nikotin
portionsprodukter utan tobak, i de västra delstaterna. 1 slutet av
2017 fanns ZYN tillgänglig i ungefär 9000 butiker. De ökade voly
merna för ZYN var inte bara ett resultat av den utvidgade distribu
tionen utan också en effekt av en ökad omsättningshastighei per
försäljningsställe. Swedish Match kommer att investera mer än 60
MUSD i produktionskapacitet för ZYN i USA, ett projekt som drogs
igång under hösten 2017. Produktionen väntas vara i drift 2(119.

SNUS UTANFÖR SKANOINAVEN OCH USA

Utanför Swedish Match hemmamarknader fortsätter företaget arbe
tet med att etablera svenskt snus på utvalda marknader. Swedish
Match ser goda förutsättningar på lång sikt för sina snusprodukter
och är för närvarande aktiv på marknaderna i Kanada och Malaysia.

r uwinN
zEt J
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Swedish Match varumärken for moist snuffi USA inkluderar Longhorn och limber Wolf Segmentet för portionsprodukter
har okat men moist snuft , det traditionetla lostormatet utgor fortfarande ungefär 86 procent av sålda votymer Kategorin rot
snus, USA har under de senaste åren visat tillväxt och trenden för Swedish Match varumärke General är positiv
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SNUS OCH MOIST SNUFF
HIGH LIGHTS

• Tiltväxt för snusserien G.3 i Norge resulterade i
en betydligt förbättrad marknadsandelstrend.

• Volym- och försäningstillväxtibåde Sverige och
Norge med stöd från prisökningar

• Fortsatt tittväxt för portionsproduk ter och tubs

inom moist snuff 1 USA.
• Stark tillväxt för snus och nikatinportions

produkter utanför Skandinavien.
• Beslut om investering i en nyproduktions

anläggning för ZYN i USA.

SNUS OCH PORflONSPR000KTER UTAN TOBAK 1 SKANDINAVIEN

Viktiga varumärken:
Snus, Sverige: Generat. Göteborgs Rapé, Kaliber, Kronan, Ettan, Grov. Catch
Snus, Norge: General, G.3, The Lab, Nick & Johnny
Portionsprodukter utan tobak etter nikotin, Sverige och Norge: Onico
Nikotinportionsprodukter utan tobak, Sverige: ZYN

SWEDISH MArCH MARKNADSANDELAR

Marknadsandetar procent)t) 2017 2016 Förändring, %-andel

Snus, Sverige, totalt 65,2 67,3 —2,1

Snus. Sverige, premium 91.2 92,7 —1.6

Snus, Sverige, lågpris 36,0 38,0 —2,0

Snus. Norge, totalt 52.1 53,5 —16
it Källa. Swedish Match votyrevstimat baserade pi Nielsen data exklusive tobakister Saerigol, 1 januari —31 decereber

2017.

N YCKE LTAL1’

MSEK 2017 2016 2015

Nettoomsättning 5 483 5 277 5 090

Rörelseresuttst 2357 2 197 2 071

Rörelsemarginat, % 63.0 61,6 60,7

Investeringar i materiella
antäggningstillgångar 211 267 166

Medetantat anställda 1 206 1 186 1 087
II Exklusive större engingsposter.

KONKURRENTER - SNUS 1 SVERIGE

• Swedish Match

• Imperiat

BÅT

Japan Tobacco
InternationaL

• Övriga

[(illa Swedish M.öch votynivstimat bauvrado
pO Nielsen data exktvvivv tobakister). helir 2017

KONKURRENTER — SNUS 1 NORGE

Swedish Match

Imperiat Brands

• BÅT

Källa- Swedish Match volyreestimat baserade
v0 Nielsev data, kulOr 2517.

SNUS, NIKOTINPORTIONSPRODUKTER OCH MOISI SNUFF 1 USA

Swedish Match

• Reynoids American

American Snuff
Companyj

• Attria

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

[1SEK 5
0000 60

°]iIIdik
2013 2016 2010 2016 2017

• Nettoomsätteing — Rörelseresottat — RöretsenoargtnaL, %

Viktiga varumärken:
Moistsnuff: Longhorn, Timber Wolf
Snus: General
Nikotinportionsprodukter utan tobak: ZYN

KONKURRENTER — SNUS 1 USA

Swedish Match

• Övriga

KONKURRENTER — MOIST SNUFF 1 USA

Källa- Swedish Match och hranschestimat, betOr 2017,
mätt i antal doser.

ANDEL AV KONCERNEN

Källa Swedish MaSk och braeschestimat, hetir 2017.
mätt i avtal dosor.

Nettaamsättning Rörelseresuttatit

SWEDISH MATCH LEVERAN$VOLYMER

il Exklusive dong verksamhet och större eegåegsposter.

Leveransvotymer)miljonerdosorj 2077 2016 Förändring, %

Snus, Skandinavien’t 247,6 261,3 3

Moistsnuff, USA - - - 127.6 131,6 —3

Snus och nikotinportionsprodukter, utanförSkandinavientt 13.2 7,8 70
il Inkluderar snasvolymer förV2 Toboeco trOn dalam för törvärv.
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SNUS OCH MOIST SNUFE

På väg från skadereduktion titt
etiminering av skadeverkninga rna

Även om nikotin kan vara beroendeframkattande är det främst sättet som nikotinet konsumeras på som orsakar
skador. ALLt som intas genom att man inhaterar rök kommer utan undantag att vara skadLiga för häLsan.

När man under tidigt 1970-tal började
introducera nikotinersättningsprodukter
i form av tuggummi var det ett kontroversi
ellt koncept som motarbetades på bred
front av dem som bedrev anti-tobakskam
panjer. Det tog 30 år av marknadsföring av
nilcotin som ett “säkert och effektivt” läke
medel innan “skadereduktion” på allvar
vann gehör både politiskt och ur ett lagstift
ningsperspektiv. Idag bedöms nikotin som
så säkert att det inte krävs recept för plåster,
smaksatt tuggummi eller sugtabletter på de
flesta utvecklade marknader.

År 2008 blev American Association of
Public Health Physicians (AAPHP) den
första medicinska organisationen i USA
som officiellt förespråkade användandet av
alternativa nikotinprodukter för att minska
dödsfallen relaterade till rökning. Ett år
senare beslutade food and Drug Adminis
tration (FDA) att anta skadereducerings
metoden och godkände att tobakstillverkare
kan ansöka om en MR’l’P (Modified Risk
Tobacco Product) för en viss tobaksprodukt.
1 år har fDA meddelat en ny omfattande
lagstiftningsplan för tobak och bekräftat sin
avsikt att “driva’ konsumenter frän cigaret
ter till mindre skadliga produkter.

Tillsammans med ett bredare före
språkande för användandet av alternativa
nikotinprodukter kom ett allt större antal
studier som visade att cigarettrökare som
övergick till produkter som svenskt snus
hade lättare att sluta röka än rökare som

använde nikotinersättningsprodukter.
De tydligaste bevisen korn från Sverige.
Svenskarnas ökade användning av snus
under de senaste fyrtio åren har åtföljts av
ett minskat antal rökare och ett lägre antal
tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall.1)
Sverige har det lägsta antalet rökare i väst
världen och lägst antal dödsfall relaterade
till tobak, trots att nikotinanvändningen lig
ger i linje med genomsnittet i västvärlden.2)
Den “svenska erfarenheten” som det här
fenomenet ofta kallas i den vetenskapliga
litteraturen, är inte ett resultat av att de
offentliga hälsovårdsmyndigheterna bedri
ver kampanjer för att få rökarna att övergå
till snus eller av reklam från branschen.
Ovan understryker inte bara konsument
rörelsernas makt, utan väcker också en vik
tig fråga: Vad kan man uppnå genom att
officiellt förespråka “skadereduktion’ samt
införa regleringsincitament för industrin
som stimulerar innovation av renare
nikotininnehållande konsumentprodukter
och en proportionerlig reglering baserad på
produktens specifika riskprofll?

Kvalitetsstandarden GOTHIATEK® för
Swedish Match snusprodukter (med det
övergripande målet att eliminera negativa
hälsoeffekter bland snuskonsumenterna) är
ett exempel på en framgångsrik tillämpning
av konceptet skadereduktion. Svenskt snus
klassas i dag som den renaste och mest väl-
kontrollerade tobaksprodukten som finns.
Det placerar snuset i en helt egen kategori.

Rena former av nikotinprodukter är all
mänt sett säkra att använda (det vill säga
har en godtagbar risknivå vid konsumtion)
eftersoni säkerhet är relativt och inte kan
mätas i absoluta termer.

Svenskt snus har, tillsammans med andra
säkra former av nikotin, däribland nilcotin
ersättningsprodukter, inte bara potential för
att minska skadeverkningarna från rök
ning, utan att helt eliminera dem. Swedish
Match tror inte att en striktare politik och
fler regleringar kommer att skapa en värld
utan cigaretter, men tillgången till ett brett
utbud av nikotinprodukter av hög kvalitet
som uppfattas som attraktiva hos rökare
skulle kunna uppnå det. De offentliga kost
naderna för att uppnå detta är minimala
och de offentliga kostnadsbesparingarna är
enorma.

Man borde lyfta fram strategier
som uppmuntrar den renaste och

säkraste formen av nikotinintag

Mitch Zelter, chef, Center for Tobacco Products,
US FDA, maj 2013

, Nikotinet 1 sig är inte särskilt
farligt och om nikotinet kunde titl

handahållas i en form som är godtagbar
och effektiv som ersättning för cigaretter
skulle det rädda många miljoner män
niskors liv.”

Harm reduction in nicotine addictiont
Hetping people who can’t quit, Brihsh Royat
ColLege of Physicians. 2007

1 den mån som vissa produkter
visar sig vara mindre skadliga,

skulle de kunna vara till hjätp för att
minska det totata antalet sjukdoms- och
dödsfall till följd avtobaksbruk ... Detta är
en funktion av förekomsten av en rad
nikotinprodukter som medför olika risk-
nivåer för den enskilde.”

‘1 Foatäs el al, Eflect of s,nokeless tobaerol oran) on smokry and pobic beach ro Swodnn Tob Contro)25U3,12 31.9—359
Hocezec Jet al, Tobacco. Ninolron and Haro, Reducl,on.” DROG & ALCOHOL REVIEW, Vol 30, No 2)2011)

SNUS OCH HÄLSA
• Tillgången titt snus) Sverige och Norge minskar förekomsten av rökning.

• Del ftnns inga belägg för en koppfing mellan snus och en ökad risk för lungcancer.

• Det ftnns inga belägg fören koppting mellan snus och en ökad risk för muncancer.

• Sverige uppvisar den lägsta förekomsten av någon form av tobakstelalerad cancer 1 västvärlden.

Mer information on, och referenser tittseos och hälsa trons på boLagets webbplats.
www.swedishmalch con,!seus-ami-heallh. Reducing harm from nicotine, Ann UcNeiU,

RoyaL CoLlege of Physicians, mars 2012
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heta snussortimentet tilLgängLigt ontine
Från mars 2017 går det att beställa heta Swedish Match snussortiment på nätet om man är boende i Sverige
och från oktober 2017 om man är boende Schweiz.

Med den nya e-handelstjänsten www.swedishmatch.se kan
konsumenter bestälta hela snussortimentet. Det går också att
bestätta fabriksfärskt snus, det vill säga fabrikens senaste
produktion. Webbptatsen är försedd med en ålderskontroll vid
köp som säkerställer att produkter enbart säljs till den som är
över 18 år, vilket är åldersgränsen för köp av tobak i Sverige.

En populär funktion är att konsumenterna även genom webb
platsen kan skapa egna snusblandningar med smakessensec, på
samma sätt som det redan i dag går att göra i Swedish Match
snusbutiker i Stockholm, Göteborg, Strömstad och Åre.

Webbptatsens främsta funktioner är:
1. Möjlighet att beställa heta Swedish Match sortiment, antingen

direkt till hem till dörren eller till närmsta ombud.
2. Möjlighet att göra egna snusblandningar online och få den

hemskickad.
3. Möjlighet att prenumerera på en fast mängd snusdosor varje

månad.

På webbplatsen kan konsumenter också ta del av information
om nya produkter, produktinnehåtl. Swedish Match kvalitets
arbete, snusets historia med mera.

Från oktober2017 utvidgades e-handelstjänsten att inkludera
personer som bor 1 Schweiz via webbplatsen
www.swedishmatch.ch.

Swedish Match e-handetstjänst
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ÖVRIGA TOBAKSPRODURTER

ÖVRIGA IOBAKSPRODUKIER

TiLLväxt
och möjLigheter
Övriga tobaksprodukter inkLuderar huvudsakLigen cigarrer och tuggtobak på marknaden i USA men även
Fchew bags” på vissa marknader i Europa. Produktområdet hade ytterLigare ett tittväxtår vad gäLLer både
nettoomsättning och röretseresuttat.

1 USA har Swedish Match en stark position
på cigarrmarknaden, i synnerhet inom seg
mentet för maskintilverkade “natural leaf”
cigarrer’) där företaget har en ledande ställ
ning. Företaget är även den största aktören
inom tuggtobak i USA. På vissa marknader
i Europa säljer Swedish Match “chewbags’
en modern variant av tuggtobak i portions
format.

Strategi
För produktområdet övriga tobaksproduk
ter strävar Swedish Match efter att maxi
mera långsiktig lönsamhet och dra nytta
av företagets starka positioner och varu
märken.

För cigarrer avser Swedish Match att
driva lönsam tillväxt genom effektiv försälj
ning och marknadsföring med bibehållen
kostnadseffektivitet. Swedish Match fort
sätter att anpassa produktutbudet för att
bibehålla sitt ledarskap i att leverera hög-
kvalitativa produkter till konkurrenskraf
tiga priser med fokus på produkter inom
tillväxtsegment.

för tuggtobak i USA avser Swedish
Match att dra nytta av sin ledande ställning
inom produktkategorin och ständigt efter
sträva produktivitetsförbättringar. Genom
att med kostnadsfokus och prisledarskap
motverka effekten av volvmminskningar
kan Swedish Match säkerställa god lönsam
het inom denna minskande produktkate
gori. På vissa andra marknader utanför
USA kommer Swedish Match att utveckla

sin närvaro med “chew bags’ en modern
variant av tuggtobak.

Ekonomisk utveckting
Nettoomsättningen för produktområdet för
året ökade med 8 procent till 4634 MSEK
(4283) och rörelseresultatet ökade med
4 procent till 1 776 MSEK (1 705). 1 lokal
valuta var nettoomsättningen 8 procent
högre med tillväxtökning främst för

cigarrer medan nettoomsättningen för
tuggtobak minskade. Rörelseresultatet i
lokal valuta ökade med 4 procent jämfiirt
med föregående år. Rörelsemarginalen för
produktomrädet uppgick till 38,3 procent
(39,8) och påverkades negativt av avgifter
till den amerikanska tillsynsmyndigheten
Food and Drug Administration (fDA) från
och med det fjärde kvartalet 2016.

i) Natural lal. cigarrer son, har omblad och tdckbtad gjo av
delar av utvalda tsbaksbtad som skurits tor att Forma omblad och!
eller läckblad. Den huvudsaktga skillnaden mellan naturai teat
cigarrer och handrullado cigarer är att inlagan utgors av hackad
lobak mindre bilar short bIter) stället För hela tnbaksblad long
filter) och att maskineranvänds de sista momenteni tillverknirgs
processen

1
-

—ii.
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CIGARRER TUGGTOBAK

Swedish Match har en stark ställning på
cigarrmarknaden i USA med välkända
varumärken för massmarknadscigarrer
såsom Game, White Owi och Garcia y
Vega.

Marknad och hightights
Den amerikanska marknaden för mass
marknadscigarrer exklusive “little
cigars”) fett segment som Swedish
Match inte är verksamt i) beräknas av
Swedish Match ha ökat med ungefär
10 procent under 2017 mätt i volym och
uppgick till ungefär 7,2 miljarder cigar
re Swedish Match cigarrvolymer
nådde en ny rekordnivå och ökade med
11 procent. Under 2017 fortsatte pris-
konkurrensen att vara intensiv på en
kampanjinriktad marknad. Swedish
Match uppskattar att företagets mark
nadsandel var cirka 22 procent under
2017. Swedish Match deltar både i
marknadens största segment, segmen
tet för “homogenized tobacco leaf”
cigarrer2), och i segmentet för “natural
leat” cigarrer, ett mindre men växande
segment i vilket Swedish Match har en
ledande ställning.

Under 2017 expanderade Swedish
Maich distributionen av flera nya pro
dukter under cigarrvarumärkena
Game, Garcia y Vega och White Owi.
Volymtillväxten för “natural leaf” cigar
rer med varumärkena Game och Garcia
y Vega var särskilt stark och bidrog i
stor utsträckning till Swedish Match
stabila volymtillväxt. Swedish Match
“natural leaf” cigarrer erbjuder hög
kvalitet till ett attraktivt pris. Swedish
Match volymer inom “homogenized
tobacco leaf” för varumärkena White
Owi och Jackpot ökade också under
2017.

1 Little ciqars är en kategori av cigarror med filter i
lorpackningar om2O

J Homogonizod tobacco leat HTLI cigarrorsom har
ombtad och täckblad gjorda av honrogeniserad tobak
vam Snmaltv, blandats med vatten och valsats titt
tabakvarh för att hSlla ev Jämn kvat,tet.

Swedish Match är den största aktören på
marknaden för tuggtobak i USA och före
tagets varumärke Red Man är marknadens
mest sålda. Swedish Match säljer också
“chew bags’ en modern Variant av tugg
tobak i portionsformat, på vissa marknader
i Europa och de största varumärkena är
Thunder och General Cut.

Marknad och hightights
Marknaden för tuggtobak i USA har mins
kat kontinuerligt i volym under lång tid.
Uppskattningsvis minskade marknaden i
linje med den långsiktiga trenden under
2017, negativt påverkad av betydande
skattehöjningar i vissa stater under den
senare delen av 2016, exempelvis i Penn
sylvania. Minskningen var mer uttalad i
premiumsegmentet inom vilket Swedish
Match har en ledande position. 1 detta seg
ment var volymminskningen ungefär 10
procent. Inom lågprissegmentet, där
votymminskningen var något lägre än i
premiumsegmentet, växte segmentet för
prodttkter som säljs i större förpackningar,
så kallade “big bags’

För Swedish Match är verksamheten för
tuggtobak i USA en viktig och lönsam del
av produktportföljen inom Övriga tobaks
produkter mcd sitt starka kassaflöde.
Swedish Match leveransvolymer för tugg
tobak (exklusive volymer för kontrakts
tillverkning) minskade något mindre än
totalmarknadens volymer.

Swedish Match mest välkända varu
märke, Red Man, är det absolut största i
USA och Står för mer än en tredjedel av
marknadens totala färsäljningsvolym.

Swedish Match varumärken utgör cirka
40 procent av marknaden räknat i volym.’)

1 takt med den minskande konsumtionen
av tuggtobak i USA arbetar Swedish Match
med att både sänka kostnaderna och bibe
hålla produktionseffektivitet samt med pris
sättning för att säkerställa god lönsamhet.
Ett exempel på detta är avtalet om kon
traktstilverkning med National Tobacco
som innebär att Swedish Match tillverkar
tuggtobak åt denna konkurrent vid fabriken
i Owensboro, Kentucky, USA. Swedish
Match betydande marknadsandel gör det
möjligt för verksamheten att fortsätta
genercra starka kassaflöden. Dessutom är
Swedish Match i den nedåtgående markna
den väl positionerat att bibehålla sin posi
tion över tid inom samtliga prissegment
och förpackningsformat.

En intressant möjlighet för Swedish
Match är “chew bags” då denna produkt
visat sig vara ett uppskattat rökfritt alterna
tiv på vissa marknader i Europa. Under
2017 fanns företagets produkter tillgängliga
på ett flertal marknader såsom Tjeckien,
Danmark, Tyskland och Slovenien. Genom
att expandera Swedish Match produktport
följ av innovativa rökfria produkter i enlig
het med strategin ökar konsumentalternati
ven pä både befintliga och nya marknader.
Den 31 augusti 2017 förvärvade Swedish
Match det danska företaget V2 Tobacco, en
tillverkare av både “chew bags” och snus.
V2 Tobacco har en betydande ställning med
“chew bags” i Europa och på vissa andra
marknader vilket breddat Swedish Match
närvaro inom denna produktkategori.

Källa Swedish Match och braeschesörnat, hear 20t7.

-.

— °P*JC,v.,,
•
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ÖVRIGA TOBAKSPRODUKTER

FAKTA OCH SIFFROR

CIGARRER 1 USA

Viktiga varumärken:

Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega.
1882, White Owi, Jackpot

SWEDISH MATCH CEVERANSVOLYMER 1 USA

Leverensvotymer

Cigarrer, miljoner

Tuggtobak, tusen pounds
exktusive volymer för kontraktstittverkningl

IUGGTOBAK

Viktiga varumärken:
Tuggtobak i USA: Red Man

“Chew bag5” i Europa: Thunder,
Generat Cut

2017 2016 Föröndring, %

1629 1672 11

6341 6709 —5

NYCKE LTAL’

MSEK 2017 2016 2015

Nettoomsättning 4 634 4 283 3 829
Rörelseresuttat 1 776 1 705 1 556

Rörelsemarginat, % 38,3 39,8 60,6

Investeringar 1 materieUa
anlöggningstillgöngar 88 191 95

Medetanlat anställda 2 839 2 396 1 975

ExkIusve större engingsposler

KONKURRENTER — MASSMARKNADS
CIGARRER 1 USA [EXKLUSIVE
“LITTLE CIGARS”)

Swedish Match

•
Attria IMidUteton]

Imperiat Tobacco
lAttadis USA]

•
K,,IIa 0e10r2017 bvser& pä CMPP data

KONKURRENTER —TUGGTOBAK 1 USA

Swedish Match

NationalTobacco

•
Reynotds American

IAmerican Snuif

Company]

• Övriga

Käll, Swedish Match och branschesttrnat, heGr 2017

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

MSEK %
5000 50

2O3 2014 2015 2015 2917

• Nettnomsöttning • Röretseresottat — Röretseerarginal, %

VIKTIGA MARKNADER FÖR CHEW BAGS
1 EUROPA

Tyskland

Dan mark

Schweiz
Slovenien

Tjeckien

iVRIGA TOBAKSPRODUKTER
HIGH LIGHTS

• Rekordår for cigarret med en votymökning om

11 procent titt merän 1,å mijardercigarrer

• Okad nettoomsättning och röretseresuttat i

lokala valuto främst han fortigt titt cigarret trots

ett hetår med avgifter titt FDA.

• Volymminskningar för tuggtobak i USA och

försämrad mix kompenserades delvis avpris

sättning.
• Förvärvet av V2 Tobacco ökar volymer och den

geografiska närvaron for “chewbags”.

ANDEL AV KONCERNEN

Nettoernsaiieieg Rsreiseresultat’i

Exklusive D-niq verksamhet och större enoOngsposler
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IÄNDPRODUKIER

Utmanande år
med Lägre voLymer

Swedish Match tändstickor och tändare säljs över heta världen och de viktigaste marknaderna finns i
Europa och Asien samt 1 BrasiLien i Latinamerika.

Swedish Match tillverkar och säljer tändar
varurnärket Crjcket med ett brett utbud av
engångständare och andra specialprodukter
för både hushällsbruk och för användning
utomhus. Tändare under varumärket
Cr1 cket står för kvalitet, unik design och
har säkerhetsattribut såsom “fixed fiame”
teknologi, barnsäkerhetsfunktioner och är
tillverkade av brandsäkert material. Många
tändsticksvarumärken är lokala med ett
klassiskt varumärke i varje land. Företagets
tändsticksutbud inkluderar produkter i en
rad olika storlekar och format avsedda för
olika användningsområden. Swedish Match
säljer även kompletterande produkter
under varumärket Fiat Lux i Brasilien.

Strategi
Med en välkänd varumärkesportfölj och
starka marknadspositioner fortsätter
Swedish Match att Sträva efter “perational
excellence” inom verksamheten för pro
duktomrädet Tändprodukter. Koncernen

strävar vidare efter att bevara och förbättra
en redan effektiv tillverkning samt att dra
nytta av marknadspositionerna. Med högt
ställda kvalitetskrav, en snabb och flexibel
tillverkning samt en ständigt pågående kon
sumentdialog kan Swedish Match erbjuda
både konsumenter och kunder de kvalitets
produkter som efterfrågas och till ett fördel
aktigt pris. Företaget kommer att arbeta för
att öka sin nettoomsättning och lönsamhet
för både tändstickor och tändare genom
kostnadseffektivilet samt genom att öka sin
närvaro med sina premiumtändare och pre
miumtändstickor. Swedish Match kommer
även att fokusera på att utveckla sin verk
samhet för kompletterande produkter.

Ekonomisk utveckling
Nettoomsättningen för produktområdet
minskade och uppgick till 1 291 MSEK
(1 314). Rörelseresultatet minskade med
4 procent till 211 MSEK (219). Rörelse
marginalen uppgick till 16,4 procent (16,7).

Marknad
Marknaden för tändstickor har minskat
kontinuerligt under lång tid på de flesta
marknader där Swedish Match är represen
terat. De största marknaderna för Swedish
Match är Europa, Brasifien och delar av
Afrika. För tändare har marknadsvoly
merna varit på oförändrad nivå eller mins
kande på de flesta utvecklade marknader,
medan volymerna har ökat i många utveck
lingsländer. Swedish Match största markna
der för tändare finns i Asien och Europa
men företaget har även en stark närvaro i
Brasilien. Kvalitet och pris är båda viktiga
faktorer för tändstickor och tändare och
Swedish Match erbjuder produkter med
hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Priskonkurrensen är intensiv på de flesta
marknaderna för tändstickor och tändare.
Swedish Match säljer även kompletterande
produkter, såsom glödlampor, batterier,
rakhyvlar och vissa andra produkter, främst
på marknaden i Brasilien.
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TÄNDPR000KTER

TÄNDSTICKOR

Viktiga varumärken:
Solstickan (Sverige], Swan Vestas (Storbritannien], Tres Estretlas (Spanien],
Fiat Lux (Brasilien), Redheads Australien]

Under året har Swedish Ivlatch behållit Nettoomsättningen för tändstickor
betydande eller ledande ställningar på ökade något i och med att minskade
sina största marknader för tändstickor, volymer kompenserades av positiv
däribland Australien (Redheads), prissättning och mix samt positiva
Storbritannien (Swan Vestas), Spanien valutaeffekter men rörelseresultatet
(Tres Estrellas), de nordiska länderna minskade till följd av ökade pro duk
(Solstickan, Nitedals Hjelpestikker och tionskostnader.
Tordenskj old) samt Brasilien (Fiat Lux).

lÄN DARE

Viktigt varumärke:
Cricket (globalt(

Swedish Match erbjuder ett stort utbud Tändarverksamheten karaktäriseras
av tändare som inkluderar både hög- av variationer i volymer och mix, bero-
kvalitativa engångständare och bras- ende på timing och typ av produkter
tändare (för att tända grillen och stea- som levereras och till vilken marknad
rinljus). Genom en flexibel och effektiv produkterna levereras samt valutalluk
tillverkningsprocess kan Swedish tuationer. Nettoomsättningen och
Match snabbt tillverka och leverera rörelseresultatet för tändare minskade
olika typer av tändare för att tillgodose till föl(d av lägre volymer.
kundernas krav på kvalitet, pålitlighet,
design och innovation.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

FAKTA OCH SIFFROR

TÄNDPRODUKTER
HIGH LIGHTS

• God utveckting för komptetterande produkter:
• Votymerna för både tändstickor och tändare

minskade.

• Lägre kostnader för produktion och marknads
support för tändare.

• Rörelsemarginaten varjämförbar med föregå

ende å, med stöd från en strikt kostnads
kon troll.

N YCKE LTAL1

MSEK 2017 2016 2015

Nettoomudttniny 1 291 1 316 1 295

Röretseresuttat 211 219 190

Röretsemarginal, % 16,4 16,7 16,7

Investeringar materietta
antdggningstitlgångar 67 76 54

Medetantat anstallda 1 095 1 201 1 156
il Exklusive större ongångsposter.

Främst på den brasilianska marknaden erbjuder Swedish Match kompletterande
produkter såsom rakhyvlar, batterier och glödlampor under varumärket Fiat Lux.
Nettoomsättningen för dessa kompletterande produkter ökade under 2017 jämfört
med föregående år.

NETTOONSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

54sEK %
2500 25

2000 20

1 500 — — —

— 15

2013 2016 2010 2016 2017

• Nettoomsättning — Rörelseresoltut — Röretseenarginat, %

ANDEL AV KONCERNEN

Netixumsöttning Rvrefserusuttat1’

1 Exklusive Övrig verksamhet och större ongSngspcster

SWEDISH MATCH LEVERANSVOLYMER GLOBALT

Leveransvvlymer 2017 2016 Föröndring.%

Tandstickor, miljarder 65,0 72,0 —10

Töndare, miljoner 368,1 399,2 —8

KONKURRENTER Konkurrensen nom tändskekorskiljeroig Si för
olika marknader Konkurrenter nom tändare är Sic, Txkm, Flumagas
samt ett antvf andra mindre tillverkare
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HÅLLBARHET

Vårsyn
på håttbarhet
Koncernchefens kommentar

, För Swedish Match är en viktig det av arbetet för före
tagets tillväxt och utveckling att vi bidrar till positiva för

ändringar både inom vår egen organisation och i vår omvärld —

framför allt inom de områden där vi kan göra faktisk skillnad
eller där vi kan minska vår negativa påverkan.

Under det senaste året har vi fortsatt vårt kunskapsbyggande
inom våra sex fokusområden samt förtydligat och lagt till nyckel-
tal. Vi har gjort betydande framsteg och jag är nöjd med de insat
ser som gjorts inom arbetsgrupperna för våra fokusområden
och koncerniedningen för att driva vårt arbete framåt.

Det är inom våta sex fokusområden som vi koncentrerar våta
insatser och våt kommunikation. Varje fokusområde har nu tydli
gare mål och nyckeltal och vi är fast beslutna om att vidta åtgär
der för att uppnå dessa mål på bästa sätt.

Vårt håltbarhetsarbete kräver flexibilitet men samtidigt ett
fokuserat tillvägagångssätt. Det kommer alltid att finnas utma
ningar och risker och dessa förändras ständigt i takt med att våra
insikter och vår omvärld anpassat sig till nya situationer och
kunskap. Våra interna och externa kommunikationsinsatser och
konkreta åtgärder har redan gett resultat. Kommunikationen ger
våra medarbetare större förståelse, entusiasm och engagemang

samt bidrar titl innovativa idéer och åtgärder vilket i sin tur leder
till positiv förändring. Vi bjuder in alla våra intressenter till sam
verkan genom att ta del av denna hållbarhetsrapport, informa
tionen på vår webbplats och ge oss feedback för att hjälpa oss till
ytterligare framsteg.’

Swedish Match har en vision om en värLd utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa
produkter titt cigaretter är kärnan i det vi gör. Visionen har stor kommersieLl potentiaL och ger betydande
samhättsnytta. Om man ser titt företagets totata påverkan på samhäLLet är det sannotikt här vi har störst
positiv inverkan. Vi kan även ha en positiv inverkan genom sättet vi bedriver vår verksamhet på och hur vi
tiLLverkar våra produkter.

1 vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden — folk
hälsa, atlkrsetilc, lika möjligheter, växthusgaser, avfall samt barn
arbete. Samtliga områden är väsentliga för vårt företag som helhet
och på lång sikt. Visionen om en värld utan cigaretter är central för
strategin och för hur vi bidrar tifi att göra världen bättre.

Inom vårt fokusområde Förbättra foikhälsan har vi för avsikt att
ersätta cigaretter med attraktiva nikotinkällor för rekreation (såsom
svenskt snus och andra nilcotininnehållande produkter såsom
ZYN), som bortsett från dess beroendeframkallande karaktär har

små eller inga hälsoskadliga effekter. Vi strävar efter att utveckla
produkter som är attraktiva för cigarettkonsumenter liksom att
informera dem om de relativa hälsoriskerna för olika produkter
som innehåller nikotin så att de kan göra medvetna val.

Inom vårt fokusområde Säkerställa hög affärsetik utgör upp
förandekoden grunden för hur företaget ska bedriva sin verksam
het. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla uppförandekoden
levande genom utbildning och dialog inom företaget.
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HÅLLBARHET

Inom väst fokusområde främja lika möjligheter arbetar vi för en
öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare har lika
möjligheter att nå sin fulla potential. Vi tolererar inte någon form
av diskriminering.

Inom vårt fokusområde Minska utsläpp avväxthusgaser gör vi
vår del för att bidra till de globala ldimatmålen med beaktande av
utsläpp i hela vår värdekedja.

Inom vårt fokusområde Minska avfall arbetar vi systematiskt
med att minska avfall från våra produktionsanläggningar. Vi ökar
effektiviteten i Vårt arbete genom att utbyta bästa praxis inom kon
cernen.

Inom vårt fokusområde Eliminera barnarbete inser vi att barn
arbete utgör ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna i
många delar av världen, inklusive i de områden där vi har leverantö
rer. Vi strävar efter att förbättra våra riskanalyser och processer för
att proaktivt minska och i framtiden eliminera barnarbete och rela
terade kränkningar av mänskliga rättigheter i vår värdekedja.

En koncerngemensam handtingsptan
Våra fokusområden utgör grunden fbr vår gemensamma handlings
plan inom koncernen. Det är här vi kommer att göra en extra
arbetsinsats och externt kommunicera våra framsteg. Swedish
Match är ett globalt företag med relativt självständiga lokala enhe
ter. Vårt mål har varit att upprätta en koncerngemensam strategi
inom våra fokusområden samtidigt som vi möjliggjort för skillna
der och skräddarsydda mål och åtgärder på lokal nivå. Hållbarhets
arbete sträcker sig över ett brett spektrum av områden och för bästa
efTekt och öppenhet tror vi att koncerngemensamma insatser och
rapportering har störst effekt om de koncentreras till väsentliga
fokusområden. Hållbarhetsinsatser vid sidan av företagets fokus-
områden, som till exempel hälsa och säkerhet samt välbefinnande
hos alla medarbetare, kommer fortsättningsvis att uppmuntras men
drivs bäst lokalt.

Väsent[ighetsanatys
Vår senaste hållbarhetsundersökning bland företagets intressent
grupper (kunder, konsumenter, leverantörer, medarbetare, investe
rare/flnansanalytikcr, forskare/hälsosamfund samt tagstiftare)
genomfördes under 2015. Resultatet från undersökningen låg till
grund för den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2016.
Processen leddes av koncerniedningen och resulterade i våra fokus-
områden. 1 övrigt deltog interna nyckelpersoner från olika opera
tiva enheter och avdelningar tillsammans med extern expertis.
Relevanta ramverktt konsuherades i processen för att definiera de
frågor som är väsentliga för Swedish Match. Väsentlighet har
bedömts på grundval av frågornas allvarlighetsgrad i ett globalt
sammanhang, företagets faktiska påverkan, företagets möjlighet att
direkt eller indirekt påverka frågan Samt vilken inverkan den kan ha
på företagets verksamhet på längre sikt.

Intressentdlatog
Vi samarbetar med våra prioriterade intressenter som en naturlig
del av vära affärer. Våra prioritcradc intressenter innefattar bland
annat våra medarbetare och investerare. Genom interna kanaler
Såsom till exempel större informationsmöten och företagets intranät
informerar vi om hur vi arbetar för att göra skillnad inom våra
fokusområden. Vi träffar även håitbarhetsrepresentanter för olika
aktieägare för att dels ta det av deras frågeställningar, dels ge dem
bättre förstäelse för hur och varför vi arbetar med de frågor vi gör.

Förbattra fotkhäfsan. Vårt mål är att eliminera cigsrett
användning och tobaksrelaterade sjukdomar och dödlig
het genom att erbjuds rökare attraktiva nikotinkättor
för rekreation (såsom svenskt snus och andra nikatin—

innehållande produkter såsom ZYNJ.

Sakerstätta hög affärsetik. Swedish Match kommer att
vidta nödvändiga åtgärder föratt säkerställa att etiska
affärsmetoder upprätthålla inom vårt eget företag och
våra relationer med andra.

Främja lika möjtigheter. Vårt ständiga mål är att vara en
öppen och inkluderande arbetsgivare, len arbetsmiljö
med nolltoterans mot diskriminering har alla medarbe
tare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential, vitket
resulterar i en mer diversifierad arbetsplats.

Minska utsläpp av växthusgaser. Vårt mål är att åter-
spegla de åtaganden som anges i Parisavtalet och
därmed minska utsläpp av växthusgaser i företagets
värdekedja.

Minska avfatt. Vårt mål är att minska avfall från våra

produktionsanläggningar.

Etiminera barnarbete. Vårt mål äratt eliminera
barnarbete i företagets värdekedja.

Integrering av hå[tbarhet
Hållbarhet är en integrerad del av Swedish Match verksamhet. Det
innebär att arbetet drivs från toppen av vår organisation där kon
cernledningen har det övergripande ansvaret. Koncernledningen
och övriga chefer inom företaget är engagerade och involverade i
processen med att definiera och utveckla hällharhetsstrategin och
koncernchefen informerar styrelsen om de framsteg som görs inom
området. Cheferna för de operativa enheterna ansvarar för att
genomföra strategin inom respektive operativa enhet. för att för
verkliga vår hållbarhetsstrategi har vi byggt upp en organisation
som ska stödja utveckling och implementering av denna. Inom
varje fokusomräde tinns del ett hållbarhetsteam som har Lill uppgift
att skapa en gemensam grund för inspiration och utbyte av kunskap
och idéer. Hållbarhetsteamet har representanter från koncernied
ningen och våra operativa enheter. Medlemmarna är ambassadörer
på operativ nivå och arbetar med att ta fram en handlingsplan för
koncerngemensamma mål, delmål och nyckeltal. De ansvarar även
för att åtgärder på lokal nivå genomförs samt för rapportering av
framsteg.

På koncernnivå finns även en hällharhetsfunktion som rappor
terar till koncernchefen och hjälper tifi att driva arbetet framåt inom
våra fokusområden, underlättar implementering av hällbarhets
strategin och kommunicerar åtgärder och resultat till betydande
intressenter.

iVERGRIPANDE MÅL
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fl InktuderrFNsqtebaia ,nSL törhöitbr utueckbng. FNs Gisbai ccrnpuo, FNs sägiedende
pnnniper för företag ouh rnäeskiga räikgheter saet GRI s rareserk
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SWEDISH MATCH lETT GLOBALT SAMMANHANG

Vår värdekedja

Swedish Match tiLlverkar snus och nikotinportionsprodukter utan tobak, moist snuff, tuggtobak, cigarrer,
tändstickor och tändare vid tretton11 anLäggningar i Sverige, USA, Dominikanska repubLiken, Danmark,
NederLänderna, Filippinerna och Brasilien.

Värdekedjan för våra produkter omfattar forskning och utveckling
av nya och befintliga produkter, utvinning och produktion av
råvaror, bearbetning hos leverantörer, tifiverkning vid Swedish
Match anläggningar, transport och distribution mellan de olika
stegen i värdekedjan, försäljning genom återförsäljare (kunder)
samt till sist konsumtion och slutgiltigt hortskaffande av produk
ten efter konsumentetens användning.

FOKUSOMRÅDEN

4’’

Råvaror för våra prDdukter kommer främst
från externa parterfrån många geografiska
områden. lnköpskraven är strikta.

Vår kvalitetsstandard GDTHIATEK®, titt
evempet, kräver hög noggrannhet vid de tea
ter som utförs inom flera steg i värdekedjan
och vid urval av råtobak. Testerna startar
redan på gårdsnivå hos tobaksodtarna och
på så vis kan vi få spårbarhet för råtobakvn
förvåra snasprodukter Detta sätt att arbeta
har en inverkan på standarden för andra
fobaksprodukter samt för annat råmaterial
på tång sikt.

Vår appförandekod för teveranlörer utgör
grunden för relationen till våra leverantörer
Våra största risker, påverkan och törbätt
ringspotential i denna delavvärdekedjan
återfinns inom områdena affärsetik, barn
arbete och mänskliga rättigheter samt växt
huagaser Dessa områden är i fokus vid vår
granskning av och i dialog med leverantörer
För all nå våra mål inom flera fokussmråden
ärvi beroende av ett gall samarbete med
såväl leverantörer som snderleveranliwer

:

________

Snus distribueras och säljs på marknader i Sverige
och Norge via SMD Logislics. Chew bags distribue
ras genom egna eller tredje parIs nätverk i Earopa.
1 USA distribueras och säl1s moist snuff, lugglsbak
och cigarrer samt anas och nikolinporfionsprodak
ler utan tobak på den nordamerikanska markna
den via est erna diafributörer från lager som öga av
bolaget. Tändstickor och ländare distribseras och
sälls genom ett utbrell nätverk av samarbelsparl
nera över hela världen. 1 Brasilien distribueras och
säljs tändstickor, ländare och kompletterande pro
dukler genom lokala samarbelspartners.

Vår egen verksamhet omfattar alla fokusområden.
De policyer som slyr och vägleder oss i vår dagliga
verksamhef sammanfattas i vår upplörandekad.
Vår uppförandekod gäller alla medarbetare inom
koncernen. Den ufgörgrunden för vår hållbarhels
slrategi och de resultat vi uppnår

Samarbete och innsvativl arbete har betydelse
förföretagela framgång. En annan viktig kempe
nenl är medarbetarnas möjlighel all nyttja sin falla
polenlial. Det ärvåra medarbetare som driver och
uppröflhåller vår höga kvalilelsstandard för alla
våra pradukler, förböllrar företagets upphand
lingsmeloder och koldissidinlensilel, eliminerar
risker och förekomst av barnarbete och säker-
ställer hög affärselik i vår vardekedja.

De främsta försöljningskanalerna för våra
produkter är slermarknader, närbuliker
tobaksaffärer och bensinmackar Andra
kanaler är bland annat barer, revfauranger,
flygplatser och båtar i färjelrafik, e-handel,
exklusiva snusbufiker seml pop-up buliker
på olika marknader

Våra tebakaprodukter omfattas av ett stort
antal krav i nationella lagar och förordningar
och våra marknadsföringeavdelningar har elI
nära samarbete med våra juridiska avdel
ningar för all säkerställa att dessa följs.

VårI engagemang ligger i all erbjuda attraktiva
alternativ lill cigaretler, bli exempel snus och
nikotinportionaprodukter utan tobak, och där
med bidra till förbättrad folkhölsa. Vi anvönder
ett afrukturerat lillvögagångsvöft för konsu
menlinsikl som inkluderar bedömning av
keneumenlers behov, Irender och marknads
värde vilka tillsammans påverkar bolagets
produkfinnovalioner Våra FoU-anlöggningar
arbelarmed all utveckla nya produkler samt
bevakar och förbällrar befintliga produkter
i enlighet med GDTHlATEK@slandarden

(för snusl.

inkiodorar tabrikev i Sdkebora.
Danmark, som under ömt turvärva
des som ny dvi av va Tsbacco

Uppförandekoden 5.’.::iah Mvt: .::-:-zt:- atats:nr UppförandekodförLeverantörers.’d’-’:-cc---•z
c-cachaamtUgarrvdvt.c:::.:a.au: .:-a::——rv f: c.’rat: speglar’.:ra’.::; upp’: ‘::k::scha—Dc

-satt, e. :-:‘ : .::: :a- b.: :_ ‘ Vi’:— kröverochförvönla-v:Davför:t
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HÅLLeARHET

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR
Snus produceras sid våra fabriker i Kungälv och Göteborg och produktionen

sker i enlighet med de strikta kraven i GDTHIATEKv_standarden Fabriken i

Kungälv producerar även nikotinportionsprodukter utan tobak. Chew bags

produceras i Silkeborg, Danmark. Denna fabrik tillverkaräven snus. Moist

snuff och tuggtobak produceras i vår fabrik i Owensboro (Kentucky, USA).

Cigarrer produceras i våra fabriker i Dothan (Alabama, USA) och i Santiago

Direkt materiat innefattar råtobak, virke, nylon och komponenter till tändare

samt förpackningsmaterial, såsom kartong, plast och metaltiserad ptastfilm.
Materialen köps in från olika delar av världen.

Råtobak
Råtobaken titt snus, moist snuft, luggtobak och cigarrer köps in genom större
internationelle teverantörer. Swedish Match köper råtobak från 20 tänder Tio
ae dessa tänder (markerade på kartan ovan) utgör 90 procent se Swedish
Match inköp sv rålobek. Av dessa görs de störste inköpen från Dominikanska

repubtiken. Filippinerna. Indien, Indonesien och USA.

Virke
Virke till vår tändsticksproduktion odlas och köps in lokatt, nära våra fabriker i
Sverige och Brasilien. Ungefär 98 procent av virket till produktionen av tänd

stickor i Brasilien odlas på våra egna ptanteger Återstående volymer köps från
lokala leverantörer Våra planfager består av nästan 6000 hektar poppel och

(Dominikanska republiken). Tändstickor tillverkas vid våra fabriker i Vellanda

]splinti och Tideholm ]ländslickor) samt i Piral do Sul Isplint] och Curiliba ]länd
slickor) i Brasilien. Tändstickor som produceras i Sverige tillverkas i enlighet
med vår egen kvalifelostandard, MATCHTEKc’. Tändare tillverkas i Assen

]Nederländerna], Manila [Filippinerna] samt i Menaus [Brasilien],

tall, odlad i den södra delen av delstaten Peranä och i den norra delen av det-
staten Santa Catarina. Våra plantager föller striktare odlingskrav än vad som
föreskrivs i lagar och förordningar

Asp som används vid produktion av ländsl ickor i Sverige köps från de södra
delarna av landet i nära anslutning till vår spbntfabrik och köpen görs huvud
sakligen från större virkesleveranlörer Små kvantiteter köps också direkt
från enskilda skogsägare. Swedish Match Industries AB, den enhel som pro
ducerar tändstickar i Sverige, är cerlifierad i enlighet med FSC:s spårbarhefs
sfandarder för Chain of Cuslody och Confrolled Wood.

Nylon och komponenter till tändare
Råmaterial och komponenter till ländare består av nylon och flytande
petroleumges samt gnisf hjul. flintslenar, fjädrar och övre lock gjorda av olika
metaller såsom till evempel aluminium, slål och mässing. Dessa material
kommer huvudsakligen från leverantörer i USA och Kina.

Swedish Match produktionsanLäggningar
och Länder för inköp av direkt materiaL

MOIST SNUFF,
T1160TODÅK
Ownosbars

SNUS, TÄNDSTICKOR
NIKOTINPORTIRNS fldahatm
PRODUKTER OTAN TODAK Voilunda

t
ab

TÄNDARE
Muouus

Curitiba

TÄNDARE
Munilu.t vz

r 4

.4

•

DIREKT MATERIAL

Täadpradakter Isirke achfnttor kswpusontvr titt tärdarel

Rätabak och täadpradakter
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FORBAITRA FOLKHALSAN
Vårt mål är att eliminera cigarettanvändning och tobaksrelaterade sjuk
domar och dödLighet genom att erbjuda rökare attraktiva nikotinkältor för
rekreation (såsom svenskt snus och andra nikotininnehåttande produkter
såsom ZYNJ.

IHi
Detta fokitsomräde omfattar hela vår värdekedja.

Vårt åtagande
Swedish Match är fast beslutet att tränga bort cigaretter genom att
fortsätta utveckla och sälja alternativa och rena källor till nikotin
och det kommer utan tvekan förbättra foikhälsan. Även om nikotin
kan vara beroendeframkallande så är det sättet på vilket nikotin
vanligtvis konsumeras som orsakar individ- och samhällsskada.
1 allmänna termer är nikotin, liksom koffein, säkert att använda.
Cigarrettrökning är den dominerande nikotinkällan vilket orsakar
sjukdom och död bland användare på grund av tobaksförbrän
ni ngen.

1 linje med vår vision om en värld utan cigaretter arbetar vi för
att öka medvetenheten om den positiva roll som snus och nikotin
portionsprodukter titan tobak kan spela för att förbättra foikhätsan.

Produktkvatitet och säkerhet
Målet för Swedish Match kvalitetsstandard GO1’HIATEK®, som
tillämpas för våra snusprodukter, är att eliminera eller minska
skadliga eller potentiellt skadliga ämnen som finns naturligt i tobak
(och andra vanliga grödor) till en nivå som uppfyllerjämförbara
livsmedelsstandarder. Standarden anger gränsvärden i färdiga pro
dukter för Sexton oönskade ämnen av vilka endast tre regleras av
den svenska livsmedelslagen. För en förteckning över ämnen och
nuvarande nivåer, se företagets webbplats.

Under 2017 har Swedish Match intensifierat satsningarna för
nikotinportionsprodukten ZYN som inte innehåller tobak, vilket
innebär att arbetet med att minska potentiellt skadliga ämnen i våra
produkter har tagits ett steg längre.

Produktattraktion btand vuxna användare av tobak
1 centrum för vår forskning och utveckling finns konsumenten, det
vill säga vuxna manliga och kvinnliga rökare. Beteendemässiga,
sensoriska och andra behov som uttrycks av rökare, utvärderas nog
grant och införlivas i våra produktutvecklingsprocesser. Attraktivi
tet är mycket viktigt för att framgångsrikt få konsumenter att byta
från cigaretter till andra nikotininnehållande produkter med bättre
riskprofll. Sådana produkter kan bidra till att minska och kanske
helt eliminera rökinitiering. Det är därför det finns moderna
nikotinersättningsprodukter “nicotine replacement therapies”
(NRT) i tilltalande smaker och utförande. Samma logik kan tffiäm
pas för andra skadereducerade produkter såsom snus och ZYN.
Desto mer tilltalande en specifik produkt är, desto mer sannolikt är
det att den kommer att användas av rökare. Det är uppmuntrande
att den offentliga dialog som fDA i USA kommer att initiera om
smaker i tobaksprodukter även kommer att omfatta den roll smaker
spelar för att uppmuntra cigarettanvändare att byta till mindre
skadliga produkter.

Swedish Match har under året fortsatt att lansera nya produkter
som tilltalat cigarettanvändare. Förutom ökade satsningar på ZYN,
har vi lanserat en serie helvita snusprodukter under varumärket G.4
i Norge där syftet är att nå de cigarettanvändare som tidigare avvisat
snus. Precis som för ZYN ligger de tre oönskade ämnena som
regleras i svenska livsmedelslagen under detektionsnivån i G.4-
produkterna.

1 Skandinavien definierar Swedish Match hur framgångsrik en
produkts attraktionskraft är genom att följa minskningen av antalet
rökare av det totala antalet tobaksanvändare. 1 Sverige har andelen
dagliganvändare av cigaretter bland dagliga tobaksanvändare sjun
kit dramatiskt under åren och var 45 procent under 2016’) (när
denna rapport publicerades fanns ingen officiell statistik för 2017
tillgänglig). 1 Norge minskade andelen dagliganvändare av cigaret
ter till 48 procent under 20172) (55 procent år 2016). 1 Nordamerika
är snus fortfarande en mycket liten produktkategori i förhållande till
andra tobakskategorier och på denna marknad definierar vi istället
framgång i volymtillväxt för vår försäljning av snus och nikotin
innehållande portionsprodukter.

II fiI FoIkhi[oreyndghoten
21 XiIa- Sl3ttk Senir3tbyr5. Norge

ZYN representerar ytterligare ett steg i
Swedish Match arbete med att minska
oönskade ämnen i sina produkter. 1 ZYN
finns det inga spår av de tre oönskade
ämnena som finns i snus och som regleras
i svenska livsmedelslagen.

ZYN är en helt vit portionsprodukt och
Swedish Match första nilcotinprodukt
utan tobak.

Distributionen av ZYN har expanderats
i USA och produktens tillgänglighet har
också ökat för svenska konsumenter.
Produktionen i Sverige har utökats för att
möta efterfrågan och en betydande inves
tering för en utbyggnad av vår produk
tionsanläggning i Owensboro, Kenmck
USA har initierats.

z””ri OM ZYN
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HÅLLBAR HET

Öppenhet och transparens
En majoritet av alla rökare är omedvetna om de stora skillnaderna i
riskprofiler mellan olika tobaks- och nikotininnehållande produk
ter. Konsekvensen är att rökare står inför alternativen att “sluta eller
dö” och alltför många av dem kommer att dö i förtid.

Konsumenterna söker och har rätt till saklig information om de
alternativa produkter som finns tillgängliga för dem. Detta innebär
att tillverkare, däribland Swedish Match, måste vara öppna och
transparenta om vad vi vet om våra produkter, bland annat när det
gäller vetenskapliga rön om hälsoeffekter. Vi bör kommunicera
detta till konsumenterna där detta är tillåtet. Vi bör också upp
muntra myndigheter att ge saklig och objektiv information avse
ende skillnader i skadeverkningar mellan av olika tobaksprodukter
och uppmuntra tillsynsmyndigheter att reglera tobaksprodukter
olika beroende på produkternas riskprofil. Under 2017 har vi fort
satt våra ansträngningar för att få snus klassificerat som en tobaks
produkt med modifierad risk (MRTP) i USA. Med ett sådant god
kännande och klassificering skulle vi tillåtas informera rökare i USA
om den relativa risken mellan snus och cigaretter.

Redan 2001 beslutade Swedish Match att göra kvalitetsstandar
den GOTHIATEKX tillgänglig för sina konsumenter och andra
berörda parter. Detta inkluderar information om halter oönskade
ämnen i färdiga produkter. Även om Swedish Match inte genomför
egna vetenskapliga studier så bevakas och sammanställa vetenskap
liga framsteg kontinuerligt och på ett systematiskt sätt. En samman
fattning av relevant vetenskaplig forskning på snus finns tillgänglig
på vår webbplats.

Swedish Match definierar vår framgång vad gäller öppenhet och
transparens genom att årligen utvärdera konsumenternas förståelse
av relativ risk mellan snus och cigaretter på våra kärnmarknader.
för 2017 visar våra konsumentundersökningar att 66 procent av

befolkningen i Sverige och 62 procent i Norge har identifierat snus
som en produkt som utgör en lägre hälsorisk än cigaretter. 1 USA
motsvarar denna siffra 11 procent vilket visar på den generella miss
uppfattningen av relativ risk.

Skydd för utsatta konsumentgrupper
Alla produkter är inte till för alla. Somliga konsumentgrupper bör
inte använda vissa produkter. Detta gäller i synnerhet tobakspro
dukter som endast är avsedda för vuxna. Vissa andra konsument-
grupper anses också vara sårbara.

Swedish Match har en Under 18 inget nikotin-policy som tydligt
slår fast att alla produkter innehållandes tobak (och nikotin) endast
får säljas till vuxna som är minst isär eller som uppnått den högre
ålder som lagstiftats för tobaksbruk på respektive marknad. Detta
innebär att vi inte riktar vår marknadsföring, reklam eller kampan
jer av tobaksvaror eller produkter som innehåller nikotin till perso
ner under 18 år, eller den högre Åldersgräns som gäller lokalt. för att
förhindra användning av tobak och nikotin av minderåriga arbetar
vi kontinuerligt med att utbilda, informera och samarbeta med åter
försäljare, distributörer och myndighetspersoner.

Nikotinanvändning under graviditet kan bland annat leda till
minskad födelsevikt hos barn varför gravida kvinnor uppmanas till
total avhållsamhet från nikotinintag.

Produktattraktivitet bland vuxna
tuboksunvändare 2017 2016 2015

Andel dagliga cigaretterrökare bland
dagliga tobaksanvändare i Sverige11, % 65 65 68

Andel dagliga cigaretterrökare bland
dagliga tobaksanvändare i Norge2l, % 48 55 57

Volymtitlväxt försnus och
nikotinportionsprodukter utan tobak i
Nordamerika, % 65 26 21
il Baserat pS undersökning som görs vartannat Sr (senast 2016)

Köiia Foikhaisornyvdigheten.
21 Källa Statistisk SnntratbyrS. Norge

Konsumenters förstöelse av relativ risk
mellan snus och cigxretter’} USA Sverige Norge

Snus har lägre hätsorisker än cigaretter, % 11 66 62

Snus har lika etter högre hälsorisker än
cigaretter, % 67 28 29

Vetej.% 22 6 9
it Swedish Mateh konsumevtoedersökningaravseende konsumentinsikt

många länder kan vi idag se en ökad förståelse förden roll som produkter med reducerad skadeverkning kan spela för att
minska cigarettkonsumtionen runt om i världen. Detta är särskitt tydligt i Storbritannien och USA.

Envisioning a world where cigarettes would no loroger create orsustain addiction, and where adutts who still need öt

want nicotine coutd get it from alternative and !ss harroful sources, needs to be the cornerstone of our efforts — and
we believe it’s vital that we pursue this common ground.

Dr. Scott GottUeb, Kornmisionr 1 den amenkanslca federaLa tlUsytlsmr
(MeddeLande om FDÅxs pLan flirtoba och nikotinjuli 20171

- vi 2°6,

Okäd förståeLse föt
skadereduktion

irug Administration tFDAI.
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SÄKERSTÄLLA HÖG AFFÄRS ETIK

Swedish Match kommer attvidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att etiska affärsmetoder upprätthålls inom vårt eget
företag och i våra retationer med andra.

MÅL

• Alla medarbetare känner till, förstår och agerar
enlighet med vår uppförandekod

• Alla betydande leverantörer bekräftar att de delar
Swedish Match värderingar i enlighet med vår
uppförandekod för leverantörer

1

Detta fokusområde omfattar vår egen verksamhet och våra relatio
ner med andra; leverantörer, distributörer och kunder.

Vått åtagande
Swedish Maich arbetar för att upprätthålla hög aflkrsetik i samtliga
affärsverksamheter och relationer mcd intressenter, bäde inom den
egna verksamheten och med externa parter. Vi bygger relationer
genom ärlighet och integritet och vi respekterar gällande lagar och
förordningar i de länder där vi bedriver verksamhet. Vi tror att
affärsrelationer som bygger pä gemensamma värderingar, ömse
sidig respekt och förtroende blir värdefulla och dynamiska. Vi utför
ärliga riskbedönmingar där affärsetik är en integrerad del. Vi har
rutiner och processer på plats för att säkerställa att potentiella risker
inom detta område hanteras på rätt sätt.

Vår uppförandekod
Våra pohcyer avseende anställning och arbete, affårsetilc, miljö och
arbetsplats bygger på principerna i FN:s Global Compact. Våra
policyer är samlade i vår uppförandekod (Koden) och stöds av
koncemgemensamma principer och rutiner samt lokala policyer.
Koden gäller för samtliga medarbetare inom Swedish Match,
oavsett arbetsplats eller befattning. Den fastställer företagets och
medarbetarnas ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvars
fullt sätt i enlighet med lagar och förordningar. Koden utgör grun
den för värt hållbarhetsarbete. Den revideras internt och godkänns
årligen av Swedish Match styrelse.

Koden omfattar bland annat vårt åtagande att respektera mänsk
liga rättigheter och internationellt proklamerade konventioner och
riktlinjer för mänskliga rättigheter, inklusive icke-diskriminering
och rättvis behandling, anställningsvillkor, föreningsfrihet, rätt till
kollektivavtal, tvångs- och slavarbete samt barnarbete. Vidare inne
håller Koden förhållningssätt i frågor om såväl korruption och
mutor, som gåvor, lån, representation Samt sund konkurrens. Koden
innehåller vägledning avseende miljöcifektivitet och en uppmaning
om att följa en försiktighetsprincip vad avser miljöledning. Den
innehåller även vägledning i frågor om hälsa och säkerhet i arbetet,
kompetens- och talangutveclding samt granskning av leverantörs
kedjan.

Kommunikation och utbildning
Genom medarbetarenkäter mäter vi medarbetarnas medvetenhet
om koden och om de har läst eller blivit informerade om den. Obli

gatorisk e-utbuldning har genomförts som ett komplement till pre
sentationer och liknande evenemang. Under 2017 har 951) procent

av medarbetarna genomfört denna e-utbild
ning. Vårt mål är att samtliga medarbetare
genomför utbildningen. Kodens innehåll
kommuniceras kontinuerligt till med-
arbetarna till exempel via företagets
intranät.

Korruption och mutor
På Swedish Match har vi nolltolerans
mot korruption och mutor. Det framgår
uttryckligen i vår uppförandekod att
Swedish Match inte ska delta i, eller genom
tredje part, bidra till korruption i någon form. Uppförandekoden
ger också tydliga riktlinjer för acceptabelt och oacceptabelt bete
ende. Under 2017 har vi utvecklat och implementerat utbildning
om korruption och mutor. Under 2017 har 782) procent av med
arbetare i relevanta mä]grupper genomfört utbildningen och
aktiviteterna fortsätter under 2018.

Sund konkurrens
Inom Swedish Match är vi övertygade om att en sund konkurrens
bidrar till ökade affärsmöjlighe ter, bättre resultatutveckling och
minskade kostnader för varor och tjänster. Konkurrens mellan olika
aktörer på marknaden ska bedrivas på ett sunt sätt och i enlighet
med konkurrenslagstiftningcn. Våra juridiska avdelningar stöder
cheferna för de operativa enheterna med rådgivning i samband
med marknadsaktiviteter och upprättande av avtal för att säker
ställa att konkurrenslagstiftningen efterlevs. Alla medarbetare inom
försäljning och marknad samt olika ledningsgrupper inom organi
sationen utbildas kontinuerligt inom detta område. E-utbildning
och skräddarsydda handböcker används också för att utbilda med
arbetare inom försäljnings- och marknadsavdelningarna, inköpa-
funktioner samt forskning och utveckling avseende relevanta regel-
verk. Under 2017 har även en specifik utbildning avseende sund
konkurrens utarbetats och den kommer att lanseras till medarbe
tare i relevanta målgrupper under 2018.

Anmälan om misstänkt överträdelse och vissetbtåsarfunktionen
För att ytterligare säkerställa hög affärsetik inom koncernen upp
muntrar vi alla medarbetare att agera om överträdelser av uppfö
randekoden kommer till deras kännedom. Medarbetarna kan alltid
kontakta sin chef, cheferna för de operativa enheterna samt perso
nal- och juridiska avdelningarna. Swedish Match har även en vissel
blåsarfunktion som ger alla medarbetare inom koncernen möjlig
het att anmäla misstanke om överträdelse till ordföranden i revi
sionskommittén. Anmälan kan lämnas anonymt. Alla misstankar
om överträdelser av uppförandekoden tas på allvar och utreds med
hänsyn tagen till integriteten hos den som rapporterat händelsen.
Lämpliga åtgärder vidtas om fall av överträdelser konstateras. Alla
misstankar om överträdelser och vidtagna åtgärder rapporteras till
revisionskommittén. Vid denna rapportering närvarar även bola
gets exte rna revisorer.

Under 2017 har 23 ärenden behandlats och utvärderats. Några
anmälda ärenden har krävt vidare handläggning och har resulterat i
införande av nya rutiner medan andra har befunnits vara ogrun
dade och lämnats utan åtgärd. Inga ärenden har lett tifi åtal av
någon medarbetare.

1 Avser ndiuiduoll utbIdnrvg för medarbetare med personlmgt e.pustkenlo. 1 littögg till detta her
gropputbildning gonomtört För tabriksanställda som inte her personliga e-postknnton.

21 £xklusivemedarbetare i relevant mälgrupp 1 Srasilien som kommoralt genomföra ulbmldn,ngen
p5 portugisiska under2Ul8
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HÄLLBARHET

Uppförandekod för teverantörer
Vår uppförandekod för leverantörer speglar företagets uppfö
randekod och anger vad Swedish Match kräver och förväntar sig av
företagets leverantörer vad gäller anställningsvillkor och arbetsför
hållanden, etiska affårsprinciper och miliöledning. Uppsatta krav
baseras på och överensstämmer med internationella konventioner
och riktlinjer’). Vår uppförandekod för leverantörer utgör grunden
för vår relation med leverantörerna och är en integrerad del i mer-
parten av våra betydande affärsavtal,

Bolaget strävar efter att samarbeta med leverantörer som har en
god finansiell ställning och väljer leverantörer som stödjer Swedish
Match långsiktiga krav med avseende på affärse tik och andra håll
barhetsfrågor. Swedish Match har cirka 118 betydande leverantörer
av direkt material. Ärliga kostnader för direkt material från dessa
leverantörer uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Under 2017 har
vi fått bekräftat att 96 procent av företagets betydande leverantörer

1 De internationella konventioner och riktlinjer som härOsyftas ärFN = konvent;on om manskliga
rättigheter, FN konvention om barnets rättigheter, kärokonvenlonerna trOn ILO nr, 001,016.
029,030.087.098,100,100,106.111,138 and 182), raml OECD rktlinjnr lörmuttinutionella före.
tag.

EXEMPEL PÅ UPPNÅDDA RESULTAT 2017

21 Fortsatt utbildning avseende vr uppförandekod för
alLa medarbetare

21 E-utbitdning om anti-korruption/anti-mutor för
medarbetare i relevanta mtgrupper

21 Bekräftelse från 96 procent av betydande leverantörer
av direkt material att de delar Swedish Match
värderingar

av direkt material delar Swedish Match värderingar genom att de
har undertecknat vår uppförandekod för leverantörer eller genom
att de har egna upprättade uppförandekoder och processer för att
övervaka till exempel affärsetik och mänskliga rättigheter i sin leve
rantörskedja.

Vi för alltmer ofta och återkonomande en dialog med våra leveran
törer om våra grundläggande värderingar. Denna dialog omfattar de
kravvi ställer i vår uppförandekod för leverantörer, uppföljning av
efterlevnad av dessa krav samt dialog om prioriterade frågor för att
säkerställa fortsatta förbättringar. Det övergripande målet är att öka
proaktiviteten i dialogen kring hållbarhet. Under 2017 har vi fortsatt
vårt arbete med att systematisera koncerngemensamma tillväga
gångssätt i kontakten med våra leverantörer från vilka vi köper direkt
material, för mer information, se avsnitt Eliminera barnarbete.

Affärsetik 2017 2016

Andel medarbetare som genomfört utbildning
avseende uppförandekoden1t, % 95 60

Andel medarbetare relevanta måtgrupper som
genomfört utbildning avseende anhi-knrruption/
anti-mutor21, % 78 N/A
Andel betydande leverantörer av direkt material som
bekräftat att de delar Swedish Match vörderingar3), % 96 NIA
i Awer ,ndicidaoll utbildning tor medarbetare med peront,gl e-poslkonto 1 hUägg till detta har

grupputbildning genomtorts tor tabriksunOalldasom inte har personliga e’poslkonton
2, Utbildnin0 avseende antr-knrruptinn/anti-mofor lanerades 2017.2017 ,nktuderar inte medarbe -

tare i relevant m3trupp Brasilien somkommeratt geeomtöra utbildningen under25l8
° ngaämförbara siffror for2Ol 6 kun tillhundahOftas pS grund av ändrad berokningsreetodik

(r96
AV FÖRETAGETS BETYDANDE

lEVERANTÖRER AV DIREKT MATERIAL
HAR BEKRÄFTAT AU DE DELAR

SWEDISH MATCH
VÄRDERINGAR

S&1ish Match.

UPPFÖRANDEKOD
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FRÄMJA LIKA MÖJLIGHETER

Vårt ständiga mål är att vara en öppen och inkluderande arbets
givare. len arbetsmiljö med notLtolerans mot diskriminering har
atta medarbetare Lika möjligheter att uppnå sin fulla potential,
vilket resulterar i en mer diversif ierad arbetsplats.

• Inga medarbetare ska känna att de är, eller skulte
kunna vara, diskriminerade på arbetsplatsen

• Att ha minst 40 procent av vardera kön i ledande
befattningar

• Att öka mångfalden vad avser kulturell bakgrund.
initialt genom att mäta och öka medvetenheten

_1

Detta fokusomräde omfattar vår egen verksamhet. -

Vårt åtagande
På Swedish Match är grunden för vårt arbete mot diskriminering
samt för mångfald att alla har lika möjligheter. Vi arbetar för att ha
en öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare har
lika möjligheter att nå sin fulla potential, oavsett personliga egen
skaper. Vi arbetar ihärdigt för att säkra nolltolerans mot diskrimine
ring. Vi tar en proaktiv ställning mot strukturell diskriminering och
för ökad mångfald på alla nivåer inom företaget.

Notttoterans mot diskriminering
Vi arbetar för att upprätthålla en arbetsplats fri från diskriminering i
alla anställningsförfaranden, policyer, förmåner och processer. Var
ken nuvarande eller potentiella medarbetare ska känna att de är eller
kan vara föremål för diskriminering på Swedish Match. Alla över
trädelser Las på allvar. Det finns fastställda rutiner för att säkerställa
att åtgärder snabbt vidtas för att utreda och lösa problem som påta
lats av medarbetare och skydda dem mot repressalier. Det finns flera
olika sätt på vilket en medarbetare kan rapportera en misstänkt
överträdelse, bland annat genom sin chef chefens närmaste chef
eller till chefsjuristen på koncernnivå. Med vissa begränsningar
beroende på lokal lagstiftning kan medarbetare även lämna en ano
nym anmälan via visselblåsarfttnktionen som finns tillgänglig på
företagets intranät. Medarbetarnas välmående och engagemang
mäts regelbundet i en global medarbetarenkät, vilken innehåller
frågor avseende diskriminering.

• Håller inte med

• HåLler med

Medarbetarenkaten frän 2016 visaratt sex procent av våra
medarbetare ,nte kä0ermedompstäendet att dv är fria frän
din krimineflng på arbetsptatsen. Avon om detta ären minskning
med trä prncentenheter frän 2016 så ärdet ändå inte Utträckligt
och förbättringsåtgärderhar vidtagits under året Undor2ät8
kommeren ny medarbetarundersdknisg att genomföras (bratt
mäta framsteg,

En decentraLiserad Human Resources organisation
Inom Swedish Match bedrivs de olika verksamheterna på lokal nivå
och det gäller även företagets funktioner för Human Resources
(HR). Swedish Match har en decentraliserad I-IR organisation efter
som regler och sociala förhållanden varierar mellan olika länder.
Många initiativ tas varje år för att se till att vi skapar och upprätthål
ler en inkluderande arbetsmiljö genom jämställdhetsutbildningar,
löneanalyser, rekryteringsinsatser och ett orubbligt engagemang för
diskrimineringsfrågor. Genom företagets HR-råd skapar vi en kon
cerngemensam grund där ett primärt fokus har varit att utbyta idéer
och kunskap och få bättre förståelse för de olika enheternas utgångs
punkter. Vi har under det senaste året ökat värt fokus på mångfald
och med specifikt fokus på kön och kulturell bakgrund.

Samarbete för jämstättdhet i en prestationsbaserad kuLtur
För att kunna uppnå mångfald på arbetsplatsen och en prestations
baserad kultur där alla medarbetare känner att de har samma möj
lighet att utvecklas till sin fulla potential, behöver vi driva en presta
tionskultur där rekrytering och/eller befordran bygger på kompe
tens, prestation och attityd.

På Swedish Match är vi övertygade om att mångfald på arbets
platsen och i våra ledningsgrupper är gynnsamt för verksamheten.
Mångfald skapar värde i sig självt och förbättrar våra chanser att
rekrytera de bästa talangerna. Baserat på hur vår organisation ser ut
idag tror vi att jämställdhet mellan könen och mångfald avseende
kulturellt bakgrund är två områden där det finns en högre risk för
potentiell diskriminering och/eller områden där företaget kan dra
mest nytta av ett ökat fokus.

Vi måste arbeta medvetet med vår kultur för att se till att den är
inkluderande och främjar mångfald. Detta inkluderar konkreta och
lokalt anpassade initiativ som adresserar mångfald med avseende på
kön och kulturell bakgrund. Vi kommer att följa alla tillämpliga
lagar relaterade till diskriminering och skydd av minoriteter samt
vara uppmärksamma och reagera kraftfullt på eventuella tecken på
diskriminering, även ifråga om lönesättning. Vi måste säkerställa
mångfald i kandidatpoolen för att hitta de bästa kandidaterna.

Främja möjligheter ochjämställdhet
Från och med år 2017 måste alla operativa enheter presentera resul
tat kring jämställdhet, både totalt sett på enhetsnivå och för ledande
befattningar. Resultaten presenteras för och granskas av koncern-
ledningen och ger därmed området ökad medvetenhet och engage
mang från både de operativa enheterna och från ledande befatt
ningshavare.

Vi tror att ökad jämställdhet mellan män och kvinnor, på alla
nivåer i vår organisation, gynnar Swedish Match på många sätt. Jäm
ställdhetsmålen fastställs lokalt och strävar efter en ökad balans över
tid, särskilt när det gäller högre befattningar inom organisationen.

MEDARBETARE OM DISKRIMINERING
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HÄLLBARHEV

Vårt koncernmål är att minst 40 procent av vardera kön ska vara
representerat i ledande befattningar’).

Främja möjligheter för skyddade grupper och personer
från annan kulturelL bakgrund eLler annat ursprungsland
För att uppmuntra till ökad mångfald bland ledande befattnings
havare och organisationen i sin helhet, har nyckeltal tagits fram för
USA och Skandinavien. Syftet är att mäta och externt kunna rappor
tera antal och procent av chefer/ledande befattningshavare och
andra medarbetare som omfattas av en viss klassificering. Från och
med år 2017 måste våra operativa enheter i USA och Skandinavien
presentera status och förändringar inom sina organisationer, både
totalt sett på enhetsnivå och för ledande befattningar, avseende
skyddade grupper och personer från annan kulturell bakgrund eller
ursprungsland.

1 Sverige används officiell statistik för att erhålla information om i
vilken utsträckning medarbetare är födda i Sverige, utanför Sverige
eller har föräldrar som är födda i ett annat land. 1 USA är etnisk bak
grund eller ras en faktor som vi tar hänsyn till.

Definierat som Ln -deltagare om hö personer (2017) pS hägro befattningar som or berattigode till
bolagets tiegsiktiga ineitamentsprogram

ÖKAD JÄMSTÄLLDHET

Under 2016 inrättades ett jämställdhetsråd med represen
tation från ohka delar av verksamheten i Sverige. Jämställd
hetsrådets huvudsakliga syfte är att övervaka företagcts
jämställdhetsplan och att hålla en fortlöpande dialog om hur
förbättringar kan åstadkommas inom området. Rådet sam
manträdde vid fyra tillfällen under 2017. Under året upp
daterades jämställdhetsplanen och utbildningar utarbetades
för att på ett metodiskt sätt öka medvetenheten avseende
jämställdhetsfrågor som till exempel omedvetna fördomar.
Andra aktiviteter inkluderade ett talangprogram med 50/50
kvinnor/män med deltagare från hela organisationen. Mia
chefer med direktrapporterande medarbetare har också
utbildats ijämställdhetsfrågor för att medvetandegöra den
positiva potential ett fokus på området för med sig. Våra che
fer informerar och diskuterar jämställdhetsplanen med sina
medarbetare och deltar aktivt i arbetet med att uppnå målen.

KULTURELL MÅNGFALD 1 SVERIGE

Under 2017 har Swedish Match lanserat ett nytt program för
att erbjuda arbetsmöjligheter till flyktingar song nyligen
kommit till Sverige. Programmet bestär av praktik under en
period om 4—6 månader med syftet att erbjuda anställning
efter att perioden är avslutad, Inom programmet ges prakti
kanten en mentor som både hjälper till med arbetsrelate
rade frågor och med kulturell integration i Sverige.

Jämställdhet bland ledande befattningartt 2017 2016 2015

Totalt anlal Ledande befattningar 66 56 55

Aedel kvinnor itedande befattningar, % 15 16 13

Andel män i Ledande befattningar, % 85 86 87
tt Definierat som LTI-dettogore i bolagets t5ngsiktiga neiiamentsprogram

Kencernledeing och styrelseil 2017 2016 2015

Totalt antal medlemmar i koncernledningen 9 8 7

Andel kvinnor i kencernledningen, % 22 25 29

Totalt antal medlemmar i styrelsent1 10 11 10

Andel kvinnliga medlemmar i styreleenui, % 40 65 60

Seandsh Mateh ÅR Inkluderar arbetntagarrepreseetanter

Anstdllda 2017 2016 2015

Totalt antal anatälldattdi 5 240 5 660 4 050

Andel kvinnliga anställda, % 39 35 N/A

Andel kvinnliga chefer3l, % 22 22 N/A

Andel kvinnliga tlänatemän, °k 32 31 N/A

Andel kvinnliga arbetare, % 65 37 N/A

92

Del an retevant
Anställdas kulturella bakgrund 2017 grupp’t, %

Sverige 25

17

Ledondn betottningshavares kulturella bokgrand 2017

Sverige2l 10

USA 10

Medarbetare om diskrimineringt 2016 2016

Medarbetare som håller med om påståendet att de är
fria från diskriminering på arbetet, % 96

__________

1 Swedish Maich medaoheiarondersökning h5lts earlannat gr ingen sndersöbvirg hölls ander
27

USA
il t Snerige dnf;nieros retnnari grapp som medarbetare som är födda stantör Soerige etter sars

tärätdrar är ledda i eif annat land 1 USA detnieron entneoni grepp som ‘eon-eaoeasian’

ii Totalt antal anställda beräknas per den 31 december. Annan berdbningsmntedik gör alf denna
sätra skit1er sig trOn siffran för medelontatet anställda snm mdesisas i Not d Personal, srdan 78

Si tohtederaroisstidsansläildo
01 Chefer med direkteapperteronde

Del av retevant
grupptt. 90

il i Sanrige det:e,eros reievael gropp som ledande beiottningshaoore som är tödda atanfär Seerige
eller aars föräldrar är täddo en aneai land t USA definieras retesani grupp som ‘non-caucasran’

0 t Saerige definieras ledande öef•otiniegshaaare som chefer ntter de medarbetam nere innehar en
ande hendra hngnta lönerna i Swedish Match arbetsstyrka

/
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0
MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Redovisning avväxthusgaser i vår värdekedja13
Vi har beräknat och redovisat utsläpp av växthusgaser för direkta
utsläpp (Scope 1), indirekta utsläpp (Scope 2) och en del av andra
indirekta utsläpp som ej omfattas av Scope 2 (del av Scope 3) enligt
Greenhouse Gas Protocol2), sedan 2008. Under 2016 utökade vi
omfattningen för beräkningarna av utsläpp av växthusgaser och
kartlade hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocols Corpo
tate Value Chain Standard (Scope 3). Under 2017 har beräkning
arna reviderats och uppgifterna för 2016 följaktligen justerats. för
ändringen beror främst på användning av mer specifika utsläpps
faktorer för insatsmaterial vilket har stor påverkan på slutresultatet.

Utsläpp av växthusgaser i vår värdekedja uppgår till 205817 ton
CO,-ekvivalenter (COse) för år 2017. Råmaterial och leverantörer
(livscykeldata för köpta varor och tjänster) utgör 64 procent av totalt
utsläpp. Fabrik/Lager/Kontor utgör 20 procent (energi och bränsle-
användning, avfall som genereras i vår egen verksamhet samt affärs-
resor3)). Transport och distribution utgör 4 procent. Kunder (kylar
för snus i butiker) och konsumenter (användning av tändare och
tändstickor samt slutligt hortskaffande av produkter efter konsu

________

mentens användning) utgör 7 respektive 5 procent.
Figuren De största utstäppskättorna av växthusgaser visar fördel

ningen av vårt avtryck över de största utsläppskällorna. Utsläpp från
vår egna verksamhet (Scope 1) och indirekta utsläpp från el och

2Ooi 7% 5 värme som köps in till vår egna verksamhet (Scope2) motsvarar
15 procent av de totala växthusgasutsläppen. Äterstående 85 procent
motsvarar andra indirekta utsläpp upp- och nedströms (Scope 3) i
vår värdekedja. Merparten av utsläppen i Scope 3 härrör från utvin
ning och produktion av råvaror, till exempel tobak, virke och nylon
samt förpackningsmaterial.

Vår beräkning av utsläpp av växthusgaser inkluderar hela Scope 3
och omfattar alla Swedish Match enheter. Generella emissionsfakto
rer har till stor del använts för att beräkna utsläppen’). Alla sex växt
husgaser som omfattas av Kyotoprotokollett) ingår i beräkningarna.
Antaganden och emissionsfaktorer har följt en försiktighetsprincip.

•
•
•

Virke

• Energi- och bränsteanvändntng

Transport och distribution

Attärsresor

•
Annat

EXEMPEL PÅ UPPNÅDDA RESULTAT 2037

Åtagit oss att sätta vetenskapsbaserade mål

E FaststälLt Långsiktiga mål för att minska utsläpp av
växthusgaser

Identifierat prioriterade områden med hög
reduktionspotential

Oata i detta avsnitt baseras pS bästa tittgänqtiga information och är fdren,St för revision Omarbe
Utvecklat lokata handti ngspla ner för att möta fade siffror kommer att presenteras ps toretagets webbptats vOr dn knos t,ttpaophga.

2J

Internationell standard tor berakn,ng och rappnrtering an ktrmatpaverkan Iran verksamheten.
uppsatta mat och paborjat implementering 5 Atfarsmsor haratlokeratstilt Senpo Said beräkning av uivtäppavvaothusqaser. men har reklade

rakt iv3regeo verksamhet rrdetningen an utsläppen ivSrvärdekedjo
Huoudsakttga referenskättor för emissinnsfabtorer inktuderarDEFRA. Ec,invent och IEA
IPCC Foarth Avsesoment Report.

Vårt mål är att återspegla de åtaganden som anges 1 Parisavtalet
och därmed minska utsläpp av växthusgaser i företagets
värdekedja.

MÅL

Minska utsläpp avväxthusgaser med 75 procent fram titt
2050, med 2017 som basår, i vår värdekedja )Scope 1, 2
och 3), vilket innebär ett:

• åtagande om en årlig minskning av utsläpp av växthus-
gaser med 4 procent fram till år 2050

• mål om att minska utsläpp av växthusgaser med
12 procenttiltår2o2ooch med 41 procenttitlår203o

64°i
Detta fokusområde omfattar hela värdekedjan. Utsläppen av växt
husgaser fördelas ivärdekedjan såsom visas ovan.

Vårt åtagande
Vår verksamhet är i hög grad beroende av resilienta ekosystem.
Swedish Match kan inte göra affärer utan ett betydande bidrag av
råmaterial från naturen. Effekterna av klimatförändringarna titgör
en risk för oss alla. Vi är medvetna om vikten av att denna fråga tas
på allvar och välkomnar ökade ambitioner inom näringslivet på
global nivå. Vi har bestämt oss för att göra vår del för att begränsa
klimatförändringarna och att sätta vetenskapsbaserade mål för
företagets värdekedja.

Vi utvärderar regelbundet risker relaterade till klimatförändring
arna för vår egen verksamhet och för råmaterial. Med en helhetssyn
på värdekedjan har vi goda möjligheter att påverka och bidra till en
positiv inverkan på längre sikt genom samarbete med affärspart
ners, förbättrade bedömningar och riktade insatser samt aopass
ningsåtgärder.

DE STÖRSTA UTSLÄPPSKÄLLORNA AV VÄXTHUSGASER

Energi- och bränsleanvändning omfattar utsläpp i Scope 1, 2 och 3. Alla övriga
utsläppskällor omfattar utsläpp iScope 3.
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HÅLLBARHET

Minska utsLäpp av växthusgaser på ett
vetenskapsbaserat tiLLvägagångssätt
Under året har vi utvecklat en strategi för att minska utsläpp och satt
vetenskapsbaserade mål baserat på den reviderade kartläggningen
från 2016. Vetenskapsbaserade mål är i linje med den nivå av avkol
ning som krävs för att hålla den globala temperanirökningen under
2°C jämfört med förindustriella nivåertt. Vi har använt metoden
Sectoral Decarbonization Approach2t (för “Other lndustry”3)) och
tillhörande beräkningsverktyg som grund för vårt beslut. Vårt mål
är att minska utsläppen av växthusgaser med 75 procent fram till
2050 med 20t7 som basår. Detta skulle ge absoluta minskningar av
utsläpp med 4 procent årligen fram till 2050. Vära delmål är att
minska våra utsläpp med 12 procent till år 2020 och med 41 procent
till år 2030. Vi har förbundit oss att sätta dessa mål genom Science
Based Targets Initiative (SBTi) och förväntar oss slutförd validering
under 2018.

Våra mål för utsläpp av växthusgaser har tagits fram av koncern-
ledningen och godkänts av styrelsen för Swedish Match AB. Ansvar
för att uppnå målen har delegerats till divisionscheferna. Att inte
grera målen för utsläpp av växthusgaser som en del av företagets
dagliga atfärsverksamhet och granskningsprocesscr säkerställer
kontinuerlig uppföljning.

Åtgärder
Under värt arbete med att sätta mål har vi idcntfficrat ett antal åtgär
der som behöver vidtas för att minska våra utsläpp avväxthusgaser i
värdekedjan. Handlingsplaner har fastställts och ansvar fördelats
över hela koncernen för våra största källor av utsläpp. Initiala åtgär
der innefattar att revidera våra upphandlingsmetoder, att ersätta
material och energi (resurser) med alternativ som har lägre
koldioxidintensitet och att använda resurser mcr effektivt. Det inne
fattar vidare samarbete med affärspartncrs och på längre sikt även
utvecklande av produkter med lägre koldioxidintensitet. Vi kom
mer även att kontinuerligt sträva efter att förbättra heräkningarna

av utsläpp avväxthusgaser. Detta kommer att hjälpa oss att hitta
ytterligare möjligheter att minska våra utsläpp och att göra rätt
prioriteringar.

Beräkningarna förbättras genom att vi erhåller mer specifik infor
mation om utsläpp från våra leverantörer och företrädesvis också
deras leverantörer (till exempel livscykeldata) för att i allt högre
grad ersätta generell utsläppsdata. Förbättring kan också uppnås
genom att omvärdera allmänna antaganden. Att revidera uppband
hngsmetoder och ersätta resurser med alternativ innebär att beakta
kriterier för utsläpp av växthusgaser/koldioxidintensitet i våra
inköpsprocesser samt undersöka möjligheter att öka användning av
ålervunnet eller förnybart material och energi. En effektiv använd
ning av resurser innebär till exempel en minskning av material-
användningen samt avfall som genereras i vår egen verksamhet. Ett
samarbete med atfärspartners, leverantörer och kunder innefattar
förutom tillgång till utsläppsdata att de även uppmuntras till att
driva ett eget vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för att minska
sina utsläpp.

Energionvändning inom vOr egen verksamhet IMWh)

Direkt energianvändning

Indirekt energtanvändning

Total energianvändning

Total energianvändning (per 14SEK försäliningI
n Rev:derade uppgitter till tätjd av pUcci gary anvys

2017 2816fl

9917 10860

20031 20061

175865 181692

205814 212614

12,8 13,2

3% N/A

utsläpp sv väothssgsver Iten coto]
Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totala utatäpp

Totala utaläpp (per 14SEK föraäljntngl

Minskning av utsläpp, %
‘1 Reviderade vppgitter till tbtjd avyserligare analys

2017

90 045

85495

175540

10,9

201611

99 970

86 165

184115

11,4

-— — —-
A -.

-

•2,

Såsom beskrivits av the totergoversmentat Raset en Ct,mate change IIPCCI
t Rectsrat Decarbenivatice Approach ROAt En melnd ter att sälta vetenskapsbaserade mat för

minskade utsläpp as väetkvsgaser 20151 eeen sciencrbasedtargets.ery
vi Other edastry inkluderar alla industrier som inte kan altekeras till järn och stål, cement, alumi

nium, papperamassa och papper samt kemikalier ock petroknmikatier, s5sem till eeempet till
verkning on mat, dryck ock tobak
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MINSKA AVFALL

Vårt mål är att minska avfatt från våra produktionsanläggningar.1l

MÅL

• Behålla totalt avfall, per inkomstenhet, som genereras
på våra anLäggningar på en konstant nivå

• Minska farligt avfall med 10 procent, per produktions
enhet, på årsbasis samt en minskning med 50 procent
till år 2025

• Minska avfall till deponi med 10 procent, per produk
tionsenhet, på årsbasis samt en minskning med 50
procent till år 2025

%:;rI d
Detta fokusomräde omfattar våra egna produktionsanläggningar.

Vårt åtagande

På Swedish Match arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med att
bedöma risk och minska vår negativa påverkan på miljön. Genom
ett gemensamt tillvägagångssätt samt utbyte av bästa praxis ökar vi
effektiviteten av vårt arbete inom hela koncernen.

Hantering av mitjöpåverkan
En majoritet av våra produktionsanläggningar (10 av 13) är certifie
rade enligt ISO 14001. Våra tändsticksfabriker i Curitiba och Piraf
do Sul i Brasilien samt fabriken för rökfria produkter i Silkeborg,
Danmark, är inte certifierade. Som en dcl av vårt miljöarbete bedö
mer vi risker löpande och arbetar för att minska vår negativa påver
kan på miljön. Miljöpåverkan frän våra produktionsanläggningar
utgörs främst av användning av energi, material, kemikalier samt
avfall och utsläpp till vatten och luft från olika bearbctningssteg i
produktionen. Alla anläggningar har handlingsplaner för att stän
digt förbättra sin miljöpåverkan. Detta arbete, vilket har varit ett
fokusområde i våra produktionsanläggningar under en lång tid, har
bedrivits lokalt och i Stor utsträckning i nära dialog med lokala
myndigheter och andra intressenter.

To! att avfall ton) 2017 20161!

Ofartigtavfa[l 24fl6 23918
Mitjöfarligt avfall 689 772
Mitjöfarligt avfall Iper produktionsenhetl2l 0,10 0,11
TotaLt avfall 24805 24691
Totatt avfatt (per MsEKtörsätjningl 1,5 1,6
Totalt avfalL (per produktionsenhetl°! 15,6 15,6

1 Omräknod pS grued au förbättrad datainsarehng.
ii Häranvänds ett viktat medelvärde boserat pS omiljonercigarrev töndstickoc tändare och snusdo.

sor och tusentals pound tuggtnbak

AvfatLsminskning

Under året har vi genomfört en analys av materialfiöden i våra pro
duktionsanläggningar2). Analysen omfattar inmatningsfiöden till
våra system såsom material, kemikalier och energi Samt produkt
flöden såsom förpackningsmaterial, avfall och utsläpp till vatten
och luft. Resultaten av denna analys har visat alt utsläpp till vatten
och luft från våra anläggningar är låga och inom gränsvärdena som
gäller för våra miljötillstånd. frågeställningar som kan uppstå i vår
regelbundna riskbedömning hanteras som en del av vår lokala
miljöledning.

När det gäller vårt koncernövergripande fokus på milj öfrågor,
bortsett från växthusgaser, har resultaten bidragit till vår slutsats att
fokus ska vara att minska avfall som genereras i vår egen verksam
het. Vi har fastställt koncerngemensamma mål för våra egna anlägg
ningars avfall samt hur detta avfall ska behandlas. Ett mål är att hålla
de sammanlagda avfallsmängderna på en konstant nivå samtidigt
som prognoserna visar att produktionsvolymerna för de flesta av
våra produkficategorier ökar. Andra mål innefattar att minska
deponi som hanteringsmetod till förmån för återanvändning och
återvinnhig samt att minska vår andel av farligt avfall.

Förutom att sätta mål, fortsätter vi arbetet med att minska
användningen av förpackningsmaterial och andra material i våra
produkter. Vi söker alternativa material som delvis kan förnyas och!
eller återvinnas och som har en lägre kolintensitet. Vi fortsätter även
att undersöka möjligheten att öka återvinningen av våra produkters
förpackningar efter konsumenlcns användning.

EXEMPEL PÅ UPPNÅDDA RESULTAT 2017

Förbättrat samarbete och utbyte av kunskap kring
mitjöfrågor inom koncernen

Avslutat materialflödesanalys för våra anläggningar
och beslutat om ett gemensamt mål för avfall

0 Utvecklat lokala handlingsplanerför att minska avfall
inom alla operativa enheter

leka!! omfattade detta tokusoomrlde duen utstäpp till luft och vatten Etteryttertigare analys har
dessa utsläpp intevisat sig vara väsentliga För koncernen som helhet och egSr darmed ej längre
som ende! av tokusomrldel.

tt EaktusioetabrikeniSilkeburg. Danmark. som töraärvadesden 3! augusti2ot7

Hanteringsmetod ton) (%l 2017 20161!

Återvinning inktusive energiltervinning 77 10 988 19 268
Deponi 12 2981 2658

Deponitperproduktionsenhet)2’ 7
Återanvändntng 8 1 933 1 839
MitjöfarLigt avfatt 3 689 772
Kampostering 1 215 374
fl Oreräkead pS grund aetörbättraddatoiesamoling
E Hdr anuävds ett viktot medeiuärde baserat pS miljvner cigarrer. tändstickor, tandare och snusdo

syr och tusentals pvund muggtobak.

60 1 Swedish Match 2017



HÅLLeARHET

ELIMINERA BARNARBETE

Vårt måL är att eliminera barnarbete 1 färetagets värdekedja.

MÅL

Att förbättra vår förmåga att identifiera, förebygga och
minska barnarbete och andra risker inom hållbarhet i
vår värdekedja

to
Detta fokusområde omfattar huvudsakligen delarna uppströms 1
vår värdekedja.

Vårt åtagande
På Swedish Match lägger vi särskilt fokus på barnarbete och andra
risker flir barn och vi accepterar inte barnarbete någonstans i vår
värdekedja. Vi är beroende av råvaror från jord- och skogsbruk till
våra produkter. Enligt den internationella arbetsorganisationen, ILO,
finns cirka 152 miljoner barnarbetare i världen. Av dessa barn åter
finns 71 procent inom jordbruk. Då tobak är en jordbmksprodukt
finns därmed en betydande risk för barnarbete. Barnarbete är ett
omfattande och komplext ämne som kräver engagemang från såväl
oss som från odlare, leverantörer, beslutsfattare och andra tillverkare.

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och stödjer internatio
nella konventioner och riktlinjer för mänskliga rättigheter. Vi har
en viktig roll i att se till att mänskliga rättigheter upprätthålls och
respekteras för människor som påverkas av vår verksamhet, både
i vår egen verksamhet och i områden från vilka vi köper material.

Riskbedömning avaftärsintegritet
och mänskliga rättigheter
Under 2016 anlitade vi extern expertis för att förbättra vår risk-
bedömning kopplad till bristande affiirsintegritet och brott mot de
mänskliga rättigheterna i vårvärdekedja. Denna riskbedömning
ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete med att bedöma och
minska specifik risk i dialog med prioriterade leverantörer. För alla
leverantörer av direkt material har riskprofilen omvärderats och
baseras på tillverkningsland eller råvarornas ursprung, kända risker
inom kategori och bransch’ samt årlig inköpskostnad. Vi har gjort
en fördjupad riskanalys på branschnivå för att identifiera potentiella
och specifika risker för brott mot de mänskliga rättigheterna, inklu
sive arbetsrättigheter, för ett begränsat antal högriskkategorier av
direkt material.

Av våra totalt 118 betydande leverantörer av direkt material2)
visar resultatet att 7Q3) av dessa kan klassificeras som leverantörer
med hög risk baserat på industririsk och/eller risker kopplade till
ursprungsland. En majoritet av dessa utgörs av leverantörer av
råtobak. De övriga är leverantörer av komponenter till tändare samt
färdiga produkter som köps från Asien eller Afrika. Resultaten

Riskbndärnnrng har atförts baserat pS gnografsk plats och Corruptios Perception Index frtn
Transparency International CPtt denna bedumning har CPI korhänvisats med Mapte Cretts
Human Rightu Index och kompletterats med specifika branschretaterade risker tyr kränkningar av
mänskliga och facbtiga rättigheter

2 En betydande leverantör av direkt material detisioras sam en teverastör trän vilken Swedish
Match har en Srtig nköpskvstnad pS över 400 000 400 Leverantörer under denna ärskostnads
gräns, men som tillhör en industr, som ktaxsitkeratsscm hög risk avseende brott mot mänoktiga
rättigheter har inbluderats oocsott ärlig nhöpskvstrad.

t Detta nkloderar alla rätcbaksteverantcrer oavsett ursprunguand

bekräftar vårt initiala fokus på leverantörer av råtobak i vårt arbete
för en mer hållbar leverantörskedja. Resultatet bekräftar även vårt
fortsatta fokus på barnarbete och barns rättigheter, där barnarbete
samt risker för kvinnor och barn rankas högst bland de risker för
kränkning av mänskliga rättigheter inom tobakskategorin. Detta
följs av tvångsarbete/skuldslaveri, exponering av farliga kemiska
ämnen samt begränsad tillgång till säkert dricksvatten och/eller
sanitära anläggningar.

Granskning av Leverantörer
Under de senaste åren har vi arbetat med att implementera rutiner
och system för att följa upp efterlevnaden av vår uppförandekod för
leverantörer. Dessa rutiner är som mest utarbetade och proaktiva
för råtobak för våra snusprodukter. För våra andra rökfria tobaks
produkter är uppföljningen mer inriktad på efterlevnad av de krav
vi ställer. Våra viktigaste verktyg i denna process är Sustainable
Tobacco Programme (STP) och tillhörande processer. För direkt
material utöver råtobak har uppföljningsrutinerna förbättrats
genom utarbetandet av en koncerngemensam strategi. Vårt mål är
en proaktiv dialog avseende prioriterade hållbarhetsfrågor med
relevanta betydande leverantörer av direkt material.

Råtobak
Swedish Match köper inte råtobak direkt från tobaksodlare utan
från globala leverantörer (såsom Mliance One, ITC och Universal
Leaf). Odlare av tobak är i allmänhet andraledsleverantörer. Vissa

undantag finns dock i områden där regler och/eller marknadsstruk
turer är mer komplicerade. STP är ett program för granskning av
hållbarhetsaspekter inom tobaksodling och tillverkning. Det
utvecklades gemensamt inom tobaksindustrin under 2015. Imple
menteringen påbörjades 2016 och kommer att slutföras under 2018
då vi har en slutförd revisionscykel. Genom ST? säkerställer vi att
leverantörerna följer de krav vi ställer i vår uppförandekod för leve
rantörer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
hälsa och säkerhet samt miljöfrågor. Våra leverantörer genomför
regelbundet riskbedömningar i enlighet med dessa krav och upprät
tar handlingsplaner, för sin egen del och för sina leverantörer, för att
åstadkomma ständiga ffirbättringar. Odlare får regelbundet utbild
ning inom samtliga områden av programmet i syfte att förbättra
förhållandena på gården, avkastning och försörjningsmöjligheter.

Swedish Match har 51 leverantörer av råtobak. för närvarande
omfattar programmet främst råtobak för produktion av snus, moist
snuff och tuggtobak. Programmet omfattar 53 procent av våra

EXEMPEL PÅ UPPNÅDDA RESULTAT 2017

l Utvecklat och initierat implementering av en koncern-
gemensam process för att följa upp leverantörer av
direkt material utöver råtobak

L Utvecklat en plan för att inkludera leverantörer av
råtobak för cigarrer i Sustainable Tobacco Program
LSTP)

0 Utarbetat en process för att fötja upp resuttaten av
tredjepartsgranskningen av STP i diatog med leveran
törer
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inköpta råtobaksvolymer och 47 procent av våra råtobaksleveran
törer. Under 2017 har vi utvecklat en plan för att även inkludera
råtobak för cigarreri STP. Tredjepartsgranskningar i enlighet med
STP är planerade under 2018.

Bedömning och granskning av leverantörer
Våra tobaksieverantörer utför årligen självutvärderingar avseende
på hur kraven iST? efterlevs, för sin egen del och för de odlare som
de köper tobak från. Detta utgör grunden flit dialogen mellan våra
avdelningar för Leaf Operations och leverantörer samt för tredje
partsrevison. Våra leverantörers fifittekniker utbildat och hjälper
odlare i sitt dagliga arbete för att säkerställa att kraven i STP efter
levs och för att optimera avkastning. fältteknikerna övervakar
odlingsverksamheten kontinuerligt. Om något uppkommer som
kräver omedelbar uppmärksamhet vidtas åtgärder.

Vart tredje år granskas och bedöms våra leverantörer av tredje
partsrevisorn AB Sustain. Under de senaste två åren utförde AB
Sustain tolv revisioner av leverantörer på lokal nivå, i enlighet med
STP. Vår avdelning för Leaf Operations inom Scandinavia Division
deltog vid åtta av dessa revisioner för att få en bättre förståelse för
hur ST? påverkar arbete och processer hos våra leverantörer och för
att arbeta vidare med resultaten av revisionen.

Barnarbete och risker för barn
Flera kriterier relaterade till barnarbete och barnrisker i tobaksodling
och tillverkning bedöms och granskas genom ST?. Dessa kriteriet
omfattar bland annat anställning eller rekrytering av barn och utfii
rande av farliga eller riskfyllda uppgifter inom leverantörernas facili
teter (ffirstaledsleverantörer). Anställning avbarn på gårdar som
odlar tobak (vanligtvis andraledslcvcrantörer), identifiering av farligt
och riskfyllt arbete på dessa gårdar, exponering flir riskfyllt arbete för
personer under 18 år, barn på familj egårdar som hjälper till med lätt
arbete, skolnärvaro samt identiflering av händelser som kräver
omedelbara åtgärder och information om hur dessa har hanterats.

Resultat från leverantörernas sj älvutvärderingar visar att de till
nästan 100 procent lever upp till de kriterier som ställs ifråga om
barnarbete. Generellt sett är det stor skillnad mellan leverantörens
resultat vid självutvärdering och utförda tredjepartsrevisioner.
Detta beror ofta pä att det finns otillräckligt mcd bevis för att tredje
part ska kunna verifiera de uppgifter leverantören lämnat. Till
exempel anger 92 procent (11/12) av bedömda leverantörer att de
har identiflerat vilken typ av arbete som anses vara farligt eller risk-
fyllt på odlarnas gårdar (sådant arbete får inte utförs avbarn under
18 år). Resultaten från tredjepartsgranskning visar att dessa resultat
kan verificras för 83 procent avleverantörema (10/12). Under de
kommande åren kommer vi att lägga fokus på att minska denna
skillnad och förbättra resultaten från tredjepartsgranskningarna
jämfört med självutvärderingarna. Efter 2018 har vi en fullständig
revisionscykel och en ny grund att utgå ifrån.

Dialog med leverantörer
Våra avdelningar för Leaf Operations utvärderar risk och anpassat
sin fortsatta dialog med våra råtobaksleverantörer utifrån genom
förda självutvärderingar, omdömen från tredjepart och de hand
lingsplaner som tagits fram. Leverantörer och odlare besöka årligen
för att upprätthålla en aktiv dialog, inklusive uppföljning av åtgärds
planer, och för att stärka relationerna med dessa. Proaktivitet och
utformning av denna dialog varierar mellan de olika råtobaks
inflödena till Swedish Match. Under 2017 har vi arbetat med att
systematisera och dokumentera denna dialog på ett mer konsekvent
sätt för den råtobak som ingår i ST?. Vi har arbetat fram ett sätt att
tolka, vidta åtgärder och följa upp resultat i STR Detta kommer att
införas i större skala under år 2018.

ECLT Foundation
Swedish Match är medlem och representerat i
styrelsen för den ideella organisationen ECLT
foundation (Eliminating Child Labour in
Tobacco Growing). Detta engagemang ger oss en
plattform för att ständigt hålla frågan om barn
arbete högt upp på agendan, utbyta erfarenheter
och kunskap samt följa pågående projekt. Som medlem i ECLT
foundation har Swedish Match undertecknat en branschgemensam
förpliktelse om att upprätthålla en verksam policy i kampen mot
barnarbete, att genomföra granskningar och vidta åtgärder som
överensstämmer med FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Detta åtagande stärker vår policy och praxis
och är i linje med internationell bästa praxis fastställd av internatio
nella arbetsorganisationen, ILO. för mer information om ECLT
Foundation och förpliktelsen, se ECLT Foundations webbplats,
www.eclt.org.

PLAY-programmet
Som ett komplement till vårt arbete i leverantörskedjan kommer
Swedish Match att under året stödja ett projekt i Filippinerna som
ingår inom Universal Leaf:s “LcCs PLAY” program. Projektet syftar
till att tillhandahålla aktiviteter efter skolan i utvalda områden
där barn har observerats på tohaksfälien under skördesäsongen.
Här får barnen andra alternativ än arbete efter skolan och en
möjlighet att prova på nya intressanta aktiviteter, förutom detta
innebär projektet förbättrad hälsa samt utbildning. Projektet riktar
sig även till föräldrar, lärare och samhällsledare för att öka med
vetenheten om barnarbete och om hur det ska förhindras. Detta
projekt ingår som ett av flera program som genomförs av vår
leverantör för att minska risken för barnarbete. Swedish Match
engagemang i detta projekt kommer att komplettera våra egna
insatser för att hantera vår leverantörskedja på ett hållbart sätt och
det kommer att ge oss en bättre förståelse av förhållandena i de
områden vi köper råtobak ifrån.

EFTERLEVNAD AV UPPFÖRANDEKODEN FÖR LEVERANTÖRER

Snus

RÄTOBAK oi5tsnufi’&Tuggtobak

Cigarrer
DIREKT

MATERIAL 4
ÖVRIGT DIREKT

- ,

MATERIAL Atta produkter

UPPFÖUNING AV EFTERLEVNAD AV DIALOG
UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SUSTAINABLE TOBACCO
PROAKTIV

PROGRAMME

FOKUS Å ÉFTERLEVNAD

MINDRE FORMALISERAD

vÄR tIPPfÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UTGÖR GRUNDEN 1 RELATIONEN MED VÅRA C.EVERÄNTORER”.zzJz
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Direkt material utöver råtobak
Granskning av leverantörer av direkt material utöver råtnbak bygger
på vår uppförandeknd för leverantörer. För närvarande omfattar
denna process främst förstaledsleverantörer. Dessa kontrolleras
kontinuerligt avseende risker vad gäller affärsetik, inklusive barn
arbete. Dessutom uppmuntrar vi våra leverantörer all utveckla egna
standarder och granskningsprocesser.

Under 2017 har vi utvecklat och påbörjat implementering av ett
koncerngemensamt tillvägagångssätt, inklusive självutvärdering
och skrivhordsanalys, för att säkerställa leverantörernas efterlevnad
av de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer.

Swedish Match har 67 betydande leverantörer av direkt material
utöver råtobak. Totalt har 31 leverantörer utvärderats, della inklu
derar de 19 leverantörer som bedömdes ha högst risk i riskbedöm
ningen av mänskliga rättigheter liksom de nio leverantörer som inte
har undertecknat Swedish Match uppförandekod för leverantörer
(utan hänvisat till sin egen uppförandekod). Baserat på utvärde
ringsresultaten kommer individuella åtgärdsplaner, som bland
annat kan inbegripa tredjepartsgranskning, all utvecklas och ligga
till grund för fortsatt dialog med våra leverantörer under 2018.

Vi accepterar inte barnarbete
Swedish Match respekterar barns rättigheter, inklusive rätten till
utbildning, rätten att vita och Leka samt rätten för barnet att få sina
grundläggande behov tillgodosedda i enlighet med FN:s barnkonven

tioR. Vi accepterar inte barnarbete isär värdekedja, enligt definitionen

nedan.

Minimiåldern tär arbete bär inte vara lägre än åldern för att avsluta
den obligatoriska skotgången, vilket generellt är 15 år. eller 14 år i

enlighet med undantagen för utvecklingsländer Om relevant natio

nell lagstittning anger en högre ålder, ska denna ålder gälla. Arbete

som sannolikt är riskabelt eller skadligt för barns hälsa samt för
deras lysiska, mentala, själsliga, moraliska etlersociala utveckling

eller som kommer i vägen för barnets utbildning ska inte utföras av
barn mellan 15 och 18 års ålder (unga arbetarel.

Barn på familiegårdar får utföra lättare arbete på sin egen familjs

gård om de är i åldern 13 till 15 år eller äldre än minimiåldern för lätt
arbete, i enlighet med definition i ridande lands lag, beroende pi vil

ket som ger störst skydd. Oetta arbete kan utföras under förutsatt

ning att det inte hotar deras hälsa och säkerhet eller förhindrar

utbildning.

Leveuntörsnedjai

Totatt antat betydande leverantörer av direkt
material

Råtobak

Totalt antal leverantörer av råtobak2i

Andel inköpt råtobak inktuderat i STP, %

Antal självutvörderingar utförda av leverantörer
av råtobak

Antat trediepartsgranskningar av leverantörer ev
råtobak i revisionscykeln 2016—2018

Antal gårdar beuökta av Swedish Match Laaf
Operations

Direkt material utöver råtobak

Antal högrisktaverantörnr av direkt material
sf över råtobak

Antal granskningar av leverantörer av direkt
material utöver råtobak

Integrering av kostnad, håtlbarhet och
kvaLitet vid råtobaksinköp för snus

‘ Vi arbeterfär en ärlig och rähtfram relation medvåra leve
rantörar.Vi gertydöge indikationer på föiwäntadevolymer

för näslkompnende år och vad vi förvänlar oss evseende kvalitet i
levererad produkt. Tobaksmästara, håtibarhetsexperter och upp
hendlare arbetardltsammana för att säkerställa frametog inom håll
bara r-åtobakstnköp. Eftersom vi är ett relativt het (och annorlundal
tobakabolag på gibbal nivå harvt kanske tidigare varit av uppfatt
ningen att vi harheft ett begränsat inflytande uppatröma i vårvärde
kedja. Men eå är det inte. Oet faktum all vi ärernå ger oss snarare
bättra konlrolt. Vi har ett integrerat tillvägagångssätt i vår upphand
Ungas rålobak och har prtoriteral kvalitet i våra snueprodukteroch
vår GOTHIATEK’-stondard under nästan två decennier. Oetta gör del
möjligt för oss stf förbättra apårbarheten längre upp i kedJan’

Martin Olsson, Director Laaf Opntlons,.
Scandinavis

Revisorns yttrande avseende den Lagstadgade håttbarhetsrapporten
Till bolagsslämman i Swedish Mstch AB (publl, organiaalionsnummer 556015-0756

Uppdrag och ansvarsfördetning

Del är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år
2017 på sidorna 28—45 och för all den är uppråltad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12
Res’isorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Delta
innebär att vår granskning av hällbarhetsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

2017 2016

118 1361t

51 61

53 59

26 26

12 8

123 122

19 N/A

31 NIA
Omräkvad ps grund au inrbaiirad dataln5ami,ng

0 Leveraniörerav rtiubak ses sam indiuiduesa iesnrantdrar perland. Aita leveraniöraraa räiobak
har klassiticerais sam hagr.skteuenanidrer

Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt
uttalande.

F’1--’7ns
ltCs,i tiiJiiajtjt i1ytsc.s:

UttaLande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

mars 2018

eterEkberg
Auktoriserad rfvisor

Fks6 n5-.
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En attraktiv arbetsgivare
På Swedish Match är vi övertygade om att företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång.
När engagerade medarbetare utveckLas, invotveras och arbetar som ambassadörer för Swedish Match
sker fantastiska framsteg som utveckLar företaget. ALLa bestut som tas inom HR är förankrade i denna
övertygeLse.

Human Resources: Så arbetar HR
Majoriteten av Swedish Match HR-aktiviteter sker lokalt inom
företagets operativa enheter. På alla lokala HR-avdelningar finns
dedikerade HR-specialister som arbetar med att säkerställa tydlig
kommunikation och samordning kring alla HR-initiativ i relation
till företagets medarbetare. HR-organisationerna set till att företaget
förverkligar sin ambition att aktivt arbeta med talang- och ledar
skapsutveckling. HR arbetar också med tydlig och konsekvent
dokumentation samt säkerställer att allt HR-arbete följer såväl
Swedish Match uppförandekod som lokala lagar, regler och flir
ordningar.

Vi behåtter och utvecktarvåra taLanger
genom att möta deras behov
Att bli rekryterad som talang är det första steget på en medarbetares
karriär inom Swedish Match. Att behålla medarbetaren och dess
drivkraft som talang är en utmaning som hcrikar medarbetaren,
chefen, avdelningen och Swedish Match. För att talangerna ska fort
sätta vara motiverade och engagerade arbetar vi kontinuerligt med
följande nyckelområden:

Kommunikation
För att skapa effektivitet arbetar företaget mcd en öppen och aktiv
kommunikation mellan medarbetare och ledare. Det är av yttersta
vikt för vår framgång att medarbetarna uppmuntras till att dela med

sig av sina idéer, iakttagelser och förbättringsförslag. Swedish Match
genomför också regelbundet globala medarbetarundersökningar
som utförs av en oberoende part. Undersökningarna ger medarbe
tarna möjligheten att anonymt betygsätta sitt jobb och Swedish
Match som företag. Undersökningarnas resultat används för att
identifiera förbättringsområden inom företaget.

Feedback och erkännande
Chefer på Swedish Match är tydliga med sina förväntningar, så att
medarbetarna förstår vad de förväntas göra och vilka mål de arbetar
mot. Både chef och medarbetare kan när som helst initiera en dialog
om förväntningar och prestationer. Varje år genomförs också med
arbetarsamtal. Chef och medarbetare förväntas att delta aktivt i
dessa samtal genom att ge och ta emot feedback. Swedish Match
lyfter regelbundet fram de medarbetare som uppnått framgång. På
så sätt uppmuntrar vi önskvärda prestationer och beteenden.

Stöttningochhjätp
företaget ser till att medarbetarna har de hjälpmedel som behövs
för att kunna prestera på en hög nivå. Vi strävar efter en arbets
belastning som är hanterbar, att eliminera hinder som står i vägen
för måluppfyllelse, ser till att material, utrustning och tillräcklig
bemanning som krävs finns på plats. Stöd ges också i form av de för
måner som Swedish Match erbjuder sina medarbetare. Bland annat
erbjuds ledigheter för personliga och/eller medicinska skäl när så

J Swedish Match fokuserar Få att vara den mest attraktiva
arbetsgivaren som attraherar de bästa tatangerna. Måtet

är att både attrahera topptatanger och att skapa mångfatd bLand
medarbetarna. Med hjätp av olika perspektiv, erfarenheter och
unika idéer drivs företaget framåt. Swedish Match använder en rad
arbetssätt för att identifiera och attrahera de bästa talangerna,
bLand annat med insatser inom Emptoyer Branding. Rekryteringen
av topptalanger genererar en ytterst stark kompetensbas, som i
sin tur kan bemöta de utmaningar företaget står inför, både på kort
och tång sikt.

AU FÅ RÄTT PERSON, pÅ RÄTT F
VID RÄTT TILLFÄLLE.
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behövs, hälso- och pensionsförmåner samt
stöd vid kris för både arbetsrelaterade och
personliga problem. Swedish Match arbetar
också för att medarbetarna ska ges en sund
balans mellan arbetsliv och privatlW

In flytande
Medarbetare på Swedish Match uppmunt
ras att ta självständiga beslut och ta eget
ansvar för sitt arbete. Medarbetarna upp
muntras att vara involverade i företaget,
komma med förslag, vara innovativa, sitta
med i kommittéer och arbetsgrupper samt
att delta i möten och/eller komma med
input på arbetsprocesser som påverkar
deras arbete.

Teamwork
Swedish Match värdesätter ett stöttande
arbetsklimat som präglas av laganda.
Swedish Match sätter medarbetarnas pro
aktiva problemlösningsförmåga i centrum
och vill att medarbetarna känner att det är
accepterat att göra fel. Med rätt typ av ledar
skap guidas medarbetare att lära av sina
misstag, öka sin kunskap och förmåga att
prestera bättre nästa gång. Swedish Match
stödjer lagprestationer och uppmuntrar
laganda. På Swedish Match tillhör alla
ett lag, från styrelse till arbetsgrupp. På
Swedish Match präglas varje arbetsdag av
eget lärande och lärande mellan med-
arbetarna.

arbetet med att identifiera och åtgärda
potentiella säkerhets- och hälsoproblem.
Fabrikerna granskas både av Swedish Match
internt och av oberoende externa parter.
Utöver detta Pöljer Swedish Match Inter
national Labour Organisation (ILO) grund
läggande konventioner som rör arbetstagar
nas rättigheter. Bland annat anser Swedish
Match att alla medarbetare ska ha rätt att
bilda föreningar och att förhandla kollek
tivt. Enligt vår uppffirandekod har alla
medarbetare rätten att bilda eller gå med i
(icke-våldsbenägna) organisationer och
föreningar.

Ledarskap
Swedish Match tror att det är viktigt att alla
medarbetare delar företagets vision och vär
deringar samt har en verklig förståelse för
hur deras arbete, och tillämpning av vär
deringarna i sin arbetsvardag, bidrar till att
Swedish Match uppnår visionen. Precis lika
viktigt är det att medarbetarna alltid upp
lever att ledarskapet är i linje med värde
ringarna och uppförandekoden. Fram
gångsrikt ledarskap är fortsatt ett fokusom
råde för Swedish Match. Vi är fast beslutna
om att fortsätta utveckla ledare på alla
nivåer i organisationen, för att säkerställa
vår nuvarande och framtida framgång.

Kompetensutveckling
Medarbetarna har tillgång till utbildning
och utveckling, dels genom fortbildning
inom respektive roll på arbetsplatsen och
dels genom interna och externa utbud
ningar. Under det gångna året har också
merparten av alla lediga seniura befatt
ningar tillsatts internt.

Lön och förmåner
Swedish Match erbjuder rättvisa och
jämställda, marknadsmässiga löner och
erbjuder flexibla förmånspaket för att möta
behoven hos vår viktigaste tillgång — med
arbetarna. Förmånspaketet innehåller
bland annat försäkringar, betald semester,
pensionsförmåner, friskvårdsbidrag samt
andra förmäner som bidrar till ökad bvs
k-valitet.

Arbetsmi4ö
Swedish Match sätter stort fokus på arbets
miljöarbetet och som säkerställer att alla
medarbetare kan verka i en inspirerande
arbetsmiljö fri från trakasserier och diskri
minering. Det innebär att företaget också
har ergonomiska arbetsplatser som är fria
från hälso- och säkerhetsrisker. Alla opera
tiva enheter arbetar med systematiskt
arbetsmiljöarbete och arbetsmiljökommit
téer. De olika arbetsplatserna inom Swedish
Match erbjuds också säkerhetsutbildningar
samt friskvärdsaktiviteter. Vi prioriterar
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INFORMATION Till AKTIEÄGARE

Äktieägar
Kommunikation.
SWEDISH MAICH INFORMATIONSKANALER

FÖRETAGETS WEBBPATS

Swedish Match webbplats — swedishmatch.com — är företagets främsta informa
tionskälla och tillhandahåller ett brett utbud av information som är relevant för
både flnansmarknaden och andra intressenter. Webbplatsen tillhandahåller
både aktuell och historisk information om fåretagets produktområden, vision
och strategi, bolagsstyrning, hållbarhetsarbete och mycket annat. Den inne
håller också både historisk och aktuell information om aktiekursen. Telefon-
konferenser på engelska hålls i samband med Swedish Match delårsrapporter
och sänds live på webbplatsen. Pressmeddelanden, presentationer, nedladd
ningsbara årsredovisningar och delårsrapporter, samt information om årsstäm
man, återfinns under sektionen “Investerare’ Det finns också en prenumera
tionstjänst för pressmeddelanden och finansiella rapporter via c-post.

IR-VERKSAM HET 2017
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FINANSIELLA RAPPORTER

Swedish Match finansiella rapporter finns
tillgängliga på företagets webbplats. Den
innehåller också ett arkiv med årsredovis
ningar sedan 1996, när Swedish Match blev
ett börsnoterat företag, samt delårsrapporter
sedan 1997. Från och med offeniliggörandet
av årsredovisningen för 2017 distribueras
samtliga finansiella rapporter enbart i
elektronisk form.

De aktieägare som så önskar kan få
rapporterna via e-post. Nya aktieägare får
automatiskt inloggningsuppgifter till ett
personligt användarkonto och en förfrågan
om vilken finansiell information som
önskas. Ändringar i användarkontot sker
via prenumerationstjänsten
www.swedishmatch.com/prenumerera
eller genom att skicka e-post till
investorrelations@swedishmatch.com.

Swedish Match avdelning för Investor
ReLations ansvararför att förse aktieögare,
investerare, anatytikersamtfinansietta
mediet med relevant information om bolaget
och dess finansietta stättning.

Genom regelbundna möten med analyti
ker och investerare tillhandahåller
Swedish Match löpande information om
bolaget såsom aktuella händelser och för-

ändringar i verksamheten. Presentationer
med information om Swedish Match
resultat, verksamhet och aktiviteter hålls
för analytiker och investerare under kon
ferenser och möten, vanligtvis i samband
med publiceringen av bolagets delårs
rapporter.

Utöver kvartalsrapportering och tele
fonkonferenser besökte Swedish Match
under 2017 ett flertal länder samt deltogpä

olika konferenser, vilket möjliggjorde för
bolaget att nå ut brett till investerare och
analytiker som vill veta mer om bolaget.
Swedish Match anordnade presentationer
och möten för investerare och analytiker i
bland annat Edinburgh, Frankfurt,
Genåve, Köpenhamn, London, New York,
Paris och Stockholm. Några av de ämnen
som var av särskilt intresse för investerare
och analytiker under 2017 var tillväxten får
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KALENIJER

5 aptit, 2018:
Avstämningsdag för årsstämma 2018

11 aptit. 2018:
Årsstämma

l2aprit,2018:
Aktien handLas exklusive utdelning

13 aptit, 2018:
Förestagen avstämningsdag för utdelning

18 aptit, 2018:
Föreslagen dag för utbetalning av

utdelning

www.swedishmatch.com
Besök Swedish Match prenumerationstjänst pS.
www.swedishmalch com/prenumerera.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Swedish Match AB IpubLi äger

rum den 11 april 2018, klockan 15:30 på

biografen Skandia, Drottninggatan 52

Stockholm. Entrédörrarna till stämman

öppnas klockan 14:30. Mer information om

Swedish Match årsstämma 2018 finns i
Bolagsstyrningsrapporten på sidan 1 13

www.swedishmatch.com
Mer information finns pi koncernens webbptats
www swedishmatchcom/stamman.

4maj, 2018:
Delårsrapport januari—mars

l9juti, 2018:
Halvårsrapport januari—juni

26 oktober, 2018:
Delårsrapport januari—september

13 febtuari, 2019:
Bokslutsrapport för 2018

mars, 2019:
Årsredovisning för 2018

UTDELNING

Styrelsen föreslår en total utdelning om
1 6:60 SEK per aktie vilken består av en ökad
ordinarie utdelning om 9:20 SEK [8:501 och

en extra utdelning om 7:40 SEK. Som
avstämningsdag för rätt att erhålla utdel

ning föreslås den 13april2018. Dm års-
stämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utbetalning av utdelning ske

genom EuroclearSwedenAB den 18april
2018.

KONTAKTER
Investor Retations
and Corporate Sustainabitity

Emmett Harrison
Tel: 08-65801 73
investorrelationsBswedishmatch.com

Emmett Harrison ansvarar för Investor
Relations-relaterade frågor, finansielL
kommunikation till media. aktieägare.
analytiker och andra intressenter.
Emmett Harrison ansvarar även för
koncernens hållbarhetsfrågor.

Djuli Holmgren

Tel: 08-6580261

contactusl0swedishmatch.com

Djuli Holmgren är ansvarig för utveck
lingen av Swedish Match årsredovisning
och koncernens webbplats samt annan
extern kommunikation.

cigarrer. snus och nikotinportionsproduk
ter 1 USA, konkurrenssituationen flir snus
— i synnerhet i Sverige och Norge, samt
regulatoriska förändringar i USA, Sverige,
övriga EU samt Norge.

Under 2017 höll Swedish Match ett antal
presentationer för icke-institutionella
aktieägare. Presentationerna hölls under
evenemang som anordnades av Sveriges
Aktiesparares Riksförbund (Aktie

spararna), en oberoende organisation för
privatpersoner som investerar i aktier, fon
der och andra typer av aktierelaterade vär
depapper. Aktiesparama, som grundades
1966, har cirka 70 000 medlemmar och är
representerat över hela Sverige. Swedish
Match höll presentationer om bolaget
under sammankomster ibland annat
Stockholm, Sundsvall, Borlänge, Avesta
och Tranås. Syftet med presentationerna

har varit att ge en översikt av bolaget samt
att tillhandahålla specifik information i
vissa ämnen som är av hög relevans för
Swedish Match aktieägare.

Externat Communications

fl
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NOTERING: NASDAD STOCKHOlM, LARGE CAP SYMBOL: SWMA BdRSVÄRDE VID ÅRETS SLUT3I: 56,9 MILJARDER SEK ANTALAKTIER VIOÄRETSSLUI: iIi 800 000 SIN CODE: 501000310336

Swedish Match-aktien
Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den
31december2017 titt 390 MSEK, fördelat på
781 800 000 aktier med ett kvotvärde av
2:1625 SEK. Varje aktie har en röst.

Omsättning”
Under 2017 omsattes totalt 177 863 382
Swedish Match-aktier på Nasdaq Stock
holm. Den genomsnittliga dagsomsätt
ningen var 0,9 miljoner aktier. Aktiens
omsättningshastighet på Nasdaq Stock
holm uppgick till 95 procent under året,
att Jämföra med genomsnittet för Nasdaq
Stockholm på 48 procent.

Handetsptatser2’
63 procent av den totala handeln i Swedish
Match-aktien under 2017 skedde på Nasdaq
Stockholm. Fördelningen av handel på
andra handeispiatser i antal omsatta aktier
under året var: 18 procent för Chi-X,
it procent för Turquoise och 8 procent
förBATS.

KursutveckLing och börsvärde’1
Koncernens börsvärde uppgick vid årets
utgång till 56,9 miljarder SEX, en ökning
med 3,3 miljarder jämfört med den
31 december 201 Aktiekursen steg med
12 procent under året, medan OMXS3O
Index steg med 3 procent. Under året note
rades den lägsta betalkursen, 271:70 SEX,
den 17 februari och den högsta betalkursen,
337:20 SEK, den 7december.

Ägarstruktur3l4l
Det utländska ägandet motsvarade vid årets
slut 72,8 procent av aktiekapitalet, vilket är
en minskning med 0,9 procentenheter jäm
fört med 2016. Det svenska ägandet, 27,2
procent, fördelades mellan institutioner
med 10,1 procent, aktiefonder med 7,5 pro
cent och privatpersoner med 9,6 procent av
aktiekapitalet.

Utdetning
Styrelsen kommer till årsstämman att före
slå en total utdelning om 16:60 per aktie vil
ken består av en ökad ordinarie utdelning
om 9:20 SEX (8:50) och en extra utdelning
om 7:40 SEX. Den föreslagna ordinarie
utdelningen är i överensstämmelse med
Swedish Match ambition att kontinuerligt
öka utdelning per aktie med en utdelnings
andel som i normalfalletär inom 40—60
procent av resultatet per aktie, med förbe
håll för justeringar för större engångsposter.
Den föreslagna ordinarie utdelningen om
9:20 SEK per aktie motsvarar en ökning
med 8 procent och en utbetalningsgrad på
56 procent (59) av resultat per aktie för året,
exklusive intäkt från STG och större
engångsposter. Den extra utdelningen om
7:40 SEX är i överensstämmelse med
Swedish Match finansiella policy om att
återföra medel som inte behövs inom verk
samheten till aktieägarna och en följd av
avyttringen av det kvarvarande aktieinne
havet i STG i november 2017. Den fire-
slagna ordinarie och den extra utdelningen

uppgår sammanlagt till 2 920 MSEK beräk
nat på de 175,9 miljoner aktier som var ute-
stående vid årets utgång. Är 2017 uppgick
ordinarie och extra utdelningar till totalt
2 908 MSEK.

Återköp av egna aktier
Förutom utdelningar återköper Swedish
Match egna aktier för att distribuera över
skottslikviditet till företagets aktieägare.
Återköp av egna aktier är i princip en
omvänd nyemission och ger möjlighet att
kontinuerligt arbeta med optimering av
kapitalstrukturen. Storleken på och omfatt
ningen av aktieåterköpen är beroende av
Swedish Match finansiella ställning, netto
resultat, förväntad framtida lönsamhet,
kassaflöde, investeringar och cxpansions
planer. Andra faktorer som påverkar åter
köpen är tillgången på krediter, koncernens
ränte-och skattekostnader samt fria vinst-
medel till förfogande. Mer information om
Swedish Match aktieåterköpsprogram finns
i Förvattningsberättelsen på sidan 56.

1 Rätta: Nasdaq Stockholm
2) Källa: SIX Financial Intormatinn.
t Eektunioe aktiersnm innehadesav Swedish Mateh AB,vitka

motsvaradn 3,24 procent no det tolalaantalet aktier per
dnn3l december2017.

°t Källa: Monitor by Modofar Finance AB, enkgt vppgiltnrfrån
oLika kätlor inktosive Evroctear Swednn AB och Morningstar.
Vinna aktieägare kan gnnore fdrvaltarregistmering ha haft ett
annat aktieinnehav än vad som framgårav aktieboken.

Största aktieagare
Innehav. Röster.

Största aktieägarefl Antataktier procent procent

RtackRock 9947176 5,5 5,7

Standard Life 6 625 629 3,6 3,8

Oppenheimer 6 345 862 3,5 3,6

Första AP-fonden /.880656 2,7 2,8

Vanguard 6861022 2,7 2,8

SF0 fonder 4 572 794 2,5 2.6

Gabetti/GAMCO 4392400 2,4 2,5

Nordea fonder 6161 254 2,3 2,4

Invesco 3299025 1.8 1,9

Stichting PensioenfondsABP 2485966 1.6 1,6

Summa 10 ägare 51 531 562 28.3 29,3

Övriga 126378976 68,6 70,7

Detsamma 175910538 96.8 100.0

AktiersominnehadesavSwedish Match 5889462 3,2 0,0

Totalt 181 800000 100,0 100,0
fl Registrerade direktägande och förvattarregistrerade Vissa aktieägare kan genom törvattarregistrering ha haft ett annat aktieinnehav

änvad sam Iramgårav aktiebnken.

Sverige

• USA

Storbritannien

Gi Anonymt ägande

• Alla ävriga

www.swedishmatch.com
Mer information om akgien finns på koncernens
webbplats www 5wedi5kmatch com/,nnesterare.

ÄGARSTRUKTUR — AKTIEKAPITAL
PER LAND

Kalla. Monitor by Mndvtar FieanceAB. enligt uppgifter från
Eurocfnor Swednn AB per3l december2017. Oveiga inkla
derar aven aktieägare med 500 aktmer etter torre i USA. Stor.
britonnmnn och Sverige. Observera att aktiersom innehadns av
Swedish Match efter återkdp är nnktvderade

Källa Monitorby Modalar Finanen AB. netigt oppgittnrfrån olika käSormeklasive EaroetearSweden AB och Morningstarperden 3t
december2017. På grond av avrondoing av decimater kan totalsommer avvika.
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KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING 2013—2017

Swedish Mateh
SEK CMX Stockholm 30

310

280

250

220

if 0

160

RESULTAT OCH UTDELNING PER AKTIE 2013—2017

SEK

i1ii[LLh
2013 2016 2015 2016 2017ci

• Resuttat per aktie före • Ordinarie 51 Entra
utspädning, SER utdetoing, SER utdelning, SER

fl Stjrrlsons ikrslag till utäolning.

Aktiedata

På grund av avrundning kan lotalsummar avvika Föreslagen utdelning för utbetalning 2010
beräknas uppgå till 2 920 MSEK, baserat pS antalet uteslående aktion s1utl av 20t7

Aktiefördelning11

Storlekskluss

Il Inklusive aktier som innehades av Swed:sh Maluh Samt lbrvaltarreg:strnnde aktier

Källa Morotar by Modular Finance AS, enligt uppgifter från Evroclear Swedon AB perden
31december 2017 P0 grund avavrundning av decimvlerkan totalsummorawika

AKTIEKURS OCH OMSÄTTNING 2017

I Omsatt antal aktier” Swedish Maich Nasdaq Chi-X Omsatt antal aktier
il 000—tal per månad ORK — OMX Stockholm 30 .J SATS Tvrqaoine il 000-tal per mOnad

ILh.. L_Iii.. .._IIi___..._.i..i. .... .i.

30000

20 000

2013 2016
Antal enisatla aktier på Nasdaq Stookhvlrv

TOTACAVKASTNING 2008—2017

2015 2016 2017
Kti,.SlXF,:ie,,,,

280 —

220!JkMJASONO
viLa ulvF!raw.avn arm,:.’

Överföring av kapitaL titt Swedish Match aktieägare
Swedish Match-ahtien linklusive uldelningt

SER — SIX Return Index

42 000

35 000

28 000

21 000

14000

7 000

MSEK 217 2016 2015 2016 2013 Totatt

Utbetald utdelnIng 2 908 5 522 1 464 1 453 1 459 12 807

Återköp av egna
aktier, netto 2 590 1 249 1 056 836 164 6 694

Totalt 5498 6771 3318 2289 1623 19501

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kila SvF:r:

Antal Antal
Agare ögare,%

Antal Innehav, Röster,
aktier % %

1—1 000 50603 92.5 9018395 5,0 5,1

1001—5000 3386 6,2 6737957 3,7 3,8

5001—20000 626 0,8 3970856 2,2 2,3

20001—50000 106 0,2 3602050 1,9 1,9

50001—100000 65 0,1 3232619 1,8 1.8

100001—1 000000 95 0,2 31 573264 17,4 17.9

1 000 001 — 22 0,0 69 963 956 38,5 39.8

Detsumma 54681 100,0 127899097 70,6 72,7

Anogymtägande — — 68011 661 26,6 27,3

Aktiersom innehades
avSwedishMatch 1 0,0 5889462 3,2 0,0

Totatt 54682 100,0 181 800000 100,0 100,0

2017 2016 2015 2016 2013

Resultat per aktie, före utspädning, SER

Inklusive större engångsposterll

Inklusive större engångsposter och exklusive intäkter från STS

Exklusive stötte engångsposter och intäkter från STG7l

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

Inklusive större eggångspostettl

Inklusive stötte engångsposter och exklusive intäktet från STS

Exklusive större engångsposter och intäkter trån STG2I

Utdelning per aktie, SER3)

Ditektagkastning vid årets slut, %3f

Utdetningsandel, exklusive stötte engångspostet. %3l

Börskurs vid årets stut, SER

Börsvätde vid årets slut, mIljarder SEKuI

P/E-ta151
EBtT_multlpetdi

Totatavkastning, %

Genomsntttttgt antal utestående aktier, före utspädning

Genomsnittltgt antal utestående aktiet, efter utspädning

Antal aktieägare

18:88

18:37

16:39

18:88

18:37

16:39

1660

5,16

101

323:20

56,9

17,1

16,2

17.6

180 096 690

180076690

56682

27:38 16:68 13:23 1363

266b 12:62 11:55 12:03

16.39 12:79 11:55 11:22

27:38 1668 13:22 1361

26:66 12:62 11.56 1201

14.39 12:79 11:56 1120

16:00 29:50 7:50 7:30

5,52 9,83 3,06 3,53

104 205 57 57

289:80 300:20 266:80 206:70

53,5 56,7 47,9 41,1

10,6 20,7 18,5 15.2

9,6 16,1 14,8 12.8

6,9

187 116 476

187116474

56 066

26,2

193 506 546

193 530 266

49806

Helåret 2017 inkluderar utdetningartrön STS
21 Justnrat för Swedish Matuh ulArre engångspaster. SlArre nngångsposterldr 25t7 inkluderar kapitalvinster från försäljningen av aktier i STS, iv0 omgångar, oro total) 197 fASER

206 fASER eller skall), en kapitalvinst från lörsäIning av tomt osv 107 fASER samt en intAkt från Andrad färmånspian xrn 6? MSEK 43 MSEK efter skattl
Si Uldetrong tAr 2017 är styrelsens försteg och bestaraven ordinarie utdetn:ng om R:25 SEK peraktie sami en eetra utdelning om? 40 SER per aktie 2016 uch 2015 ieklvdnrur

eetra atdelningar une 7 50SEK per aktie respektive 21t0 SER per akt:e
4: Exklusive aktier sam innehades av SwediSh Match
51 Resulial inkluderar intökterirån STS samt större engångspostnr.

Resaltat inkluderar större engångspaster samt resuttatandel i STS till och med delasyllringev i september 2016

22,6

198 475 824

198 583 328

47952

—2,3

198 930 422

199 276 056

69605
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Femårsöversikt
Koncernens resultoträkning sammandrag. MSEK 2017 2016 2015 2016 2013

Nettoomsättning
-

- 16 101 15 551 16686 13 305 12 610
Bruttoresuttat 7395 7 226 6 789 6 197 5 963
Större engångsposter 373 2 256 —42 — 161
Rörelaeresultat 4 591 6 620 6 008 3 780 3 855
Finansnetto —240 —431 —463 —510 —546
Resultat före skatt 4 352 5 988 3 565 3 270 3 310
Äretsreauttat 3600 5 123 2803 2626 2711
EBITDA 4 599 4 506 4 368 4 083 3 968

Koncernens botansräkning sammandrag, MSEK 2017 2016 2015 2016 2013

Tillgångar

Immaterielta antäggningstitlg0ngar 2 088 1 250 1 068 1 030 973
Materietta antäggningstittgångar1l 2 558 2 543 2 260 2 074 2 027
Andetar i intresseföretag 22 122 6 865 5 233 6 506
Ovrigo långfristiga finansiella tiltgångar2) 1 277 4 673 1 739 1 669 1 165
Kortfristiga operativa tiltgångar 3 701 3 584 3 220 6 255 3 038
Ovriga kortfristiga placeringar och kortfristiga finansietla tillgångar’ — - — — — 8
Likvidanedel 3998 3366 1732 2312 3164
Summatillgångar 73663 15335 14826 16573 14881

Eget kapital och sku[der

Eget kapital hänförligt titt moderbolagets aktieägare —4 179 —1 366 251 277 —786
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 1 1
Långtristiga avsättningar 1 568 1 536 1 223 1 081 1 031
Långfristiga räntebärande skulder 10 277 8169 7 613 7 803 9 420
Övriga tångfristiga tinansietta skutder°1 1 218 1 613 1 882 2 063 1 660
Kortfristiga avsättningar 107 116 147 98 103
Kortfristiga räntebärande skulder 1 253 2 067 653 1 161 920
Övriga kortfristiga skutder3t 3 398 3 219 3 056 6109 2 751
Summaegetkapitatochakulder 13663 15335 16826 76573 16881
Ii lnkluderarskoqspianteringar.
ZI tektoderar aktier 1 SIB rednssat som tinanset1 titigOog onder 2516. pensionsUtlgOegar och finsnsieitn deriaat,nstrurnent
31 Inkluderar korttristiga tinansielia derivatinsirument.
ci Inktuderar pensionsiörptiktntsnr och tinansielta derivat,nstrument

Koncernens kossattöde i sammandrag, MSEK 2017 2016 2015 2014 2013

Kassaftöde från den löpande verksamheten 3 402 2 929 3 768 3 276 2 500
Kassaftöde från investeringsverksamheten 1 594 3608 —513 —274 —260
Kassaflöde som överförts till aktieägarna —S 698 —6 771 —3 318 —2 290 —1 623
Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhel 1 215 2 007 —605 —1 798 —289
äkning/minakning av likvida medel 713 1 573 —669 —1 085 368
Likvida medet vid årets början 3 366 1 732 2 312 3 164 2 826
Vatutakursdifferens i likvida medel —79 59 90 232 —8
Likvida medel vid årets slut 3 998 3 364 1 732 2 312 3166
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NyckettxtT 2017 2016 2015 2016 2013

Nettotåneskuld, MSEK 8183 7961 7922 8 126 8388

Investeringar i materiella anläggningstittgångar, MSEK 369 537 491 223 306

Röretsemarginat, % 26,2 26,8 28,0 28,6 29.3

EBITA räntetäckningxgrad 12,6 1 0,1 8,9 7,6 7.0

Nettotånexkutd/EBITA 1.9 1,9 1,9 2,1 2,3

Aktiedata

Aktiekapitat, MSEK 390 390 390 390 390

Ordinarie utdelning per aktie, SEK 9:2821 8:50 8:00 7:50 7:30

Extra utdelning per aktie, SEK 7:6821 7:50 21:50 — —

Resuttat peraktie, före utspädning, SEK

Inktuxive större engångspoxter 18:88 27:38 14:60 13:23 13:63

Inktusive större engångsposter och exklusive intäkterfrån STS 18:37 26:46 12:62 1 1:55 12:03

Exklusive större engångsposter och intäkter från STS 16:39 16:39 12:79 11:55 11:22

Resultat per aktie, efter utxpädning, SEK

Inklusive större engångsposler 18:88 27:38 16:68 13:22 13:61

Inktusive större engångsposter och exklusive intäkter från STS 10:37 26:66 12:62 11:56 12:01

Exklusive större engångsposter och intäkter från STS 16:39 16:39 12:79 11:56 11:20
ii Alla nyckettai harberäkvais enkfustve större engångsposter om inget asnat anges
21 Styrelsens förslag

Nettoornsättning per produktområde. MSEK 2017 2016 2015 2016 2013

Snus och moist snuff 5683 5277 5090 5001 6868

Ovriga tobaksprodukter 6 636 4 203 3 829 2 832 2 566

Tandprodukter 1 291 1 316 1 295 1 295 1 332

Övrig verksamhet —— 4693 6676 6272 6178 3867

Nettoomsättning 16101 15551 14486 13385 12610

Röretseresultat per pradukfxrnröde, MSEK 2017 2016 2015 2016 2013

Snus och moist snuff 2357 2 197 2 071 2 207 2 195

Övriga tobaksprodukter 1 776 1 705 1556 1109 1 029

Tänöprodukter 211 219 190 218 230

Övrigverkaamhet —126 —132 —126 —88 —80

Röretseresuttatfrånproduktområden 4218 3990 3690 3646 3375

ResuttatandetiSTG — — 176 360 334 319

Detsumma 4218 6166 4050 3780 3693

Större engångsposter

Avyttring av aktier i STS 197 1 208 — — —

Omvärdering tiLl verkligt värde för STS-aktier — 902 — — —

Avyltring avdistributionsantäggning — 165 — — —

Intäkt från ändrad förmånsptan 69 — — — —

Flytt av distributionsanläggningar — — —42 — —

Realisationsvinst från försäLjning av tomt 107 — — — 161

Röretseresuttat 6591 6 420 6008 3780 3855

Rörntsemxrginat per prxduktområde, % 2017 2016 2015 2016 2013

Snus och moist xnuff 63,0 61,6 60,7 66,1 65.1

Övriga tobaksprodukter 38,3 39,8 60,6 39,2 60,1

Tändprodukter 16,6 16,7 16,7 16,0 17,3

Röretsemarginatfrånproduktområden 262 25,7 25,5 25,9 26,8
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Kvartatsdata 2016—2017
Koncernens resultaträkning i sammandrag. MSEK

Nettoomsöttning

Brutto resultat

Röretseresuttat

Finansiella poster, netto

Resuttat före skatt

Periodens resultat

EBITDA

2077

04 03 02 01

6046 4069 4214 3775

— 1822 1 853 1 960 1 780

1179 1089 1091 1232

—44 —91 —24 —80

1135 997 1067 1153

904 753 812 930

1 163 1185 1186 1 085

2016

04 03 02 01

3957 4118 3920 3557

1 861 1 896 1 806 1 685

954 2694 1061 1711

—85 —149 —90 —107

868 2 545 971 1 604

662 2306 752 1604

1 065 1 230 1166 1 085

Nyckettat 06 03 02 01 06 03 02 01

Höretsemarginat, % 25.8 26,8 25,9 26,3 24,1 27,8 27,1 28,3

Investeringari materiella antäggningstillgöngar, MSEK 139 59 89 83 163 148 146 81

Resultat peraktie före utspädning, SEK 5:10 4:22 4:69 5:06 3:61 12:32 4:01 7:46

Nettoomsättning per praduktomröde, MSOK 04 03 02 01 04 03 02 01

Snus och moist snuff 1 607 1 377 1 406 1 293 1 356 1 338 1 338 1 265

Övriga tabaksprodukter 1 120 1 162 1 252 1 120 1 092 1 166 1 031 994

Tdndprodukter 341 308 302 360 347 366 318 303

Övrigverksamhet 1 176 1 241 1 253 1 023 1 163 1 267 1 231 1 016

Nettoomsättning 4046 6069 4216 3775 3957 4118 3920 3557

Rörelseresultat per produktemröde, MSEK 06 03 02 01 04 03 02 01

Snusochmoistsnuff 613 622 590 531 562 577 557 521

Övriga tobaksprodukter 617 636 696 627 395 686 425 600

Tändprodukter 68 66 37 60 62 61 54 42

Övrig verksamhet —53 —16 —32 —26 —65 —36 —29 —24

Röretseresuttat från produktområden 1 066 1 089 1 091 996 954 1 089 1 008 939

ResultatandetiSTG — — — — — 55 68

Detsumma 1 066 1 089 1 091 996 956 1 166 1 061 1 007

Större engångsposter:
Intäkt frön ändrad törmönsptan 69 — — — — — — —

Avyttring av aktier i STS 66 — — 131 — 648 — 560

Omvärdering till verkligt värde för STS-aktier — — — — — 902 — —

Avyttringavdistributionsantäggning — — — — — — — 145

Reatisationsvinst frön försäljning av tomt — — — 107 — — — —

Summa st&re engångsposter 135 — - — 238 — 1 550 — 704

Röretseresuttat 1 179 1 089 1 091 1 232 954 2694 1 061 1 711

Röretsemarginat per pruduktomröde,% 04 03 02 01 04 03 02 01

Snus och moist snutf 63,6 65,2 62,0 61.1 40,0 43,1 61,7 61,8

Övriga tobakaprodukter 37,2 38,2 39,6 38,1 36,2 61,6 61,2 40,2

Tändprodukter 19.9 15.1 12.2 17,7 17,9 17.6 17,0 13,8

Röretsemarginatfrånproduktområden 25,8 26,8 25,9 26,3 24,1 26,5 25,7 26,6

EBITDA per praduktomröde, MSEK 06 03 02 01 04 03 02 01

Snus och moist snutf 664 675 642 581 592 625 603 563

Övriga tobaksprodukter 638 457 516 646 611 501 660 615

Tändprodukter 78 57 67 71 73 71 61. 51

Övrig verksamhet —38 —3 —20 —12 —32 —22 —16 —12

EBITDA från produktområden 1143 1 185 1 186 1 085 1 065 1 175 1 091 1 018

EBITDA marginatper praduktomröde, % 06 03 02 01 04 03 02 01

Snus och moist snuif 67.2 69,0 45.7 46.9 43,7 46,7 65,1 65,2

Övriga tobaksprodukter 39.1 40,0 41.2 39.8 37,7 43,0 62,6 61,8

Tändprodukter 23.0 18,6 15.6 20.9 21,1 20,6 20,1 16,9

EBlTflAmargtnalfrånproduktområden 28,3 29,1 28,1 28,7 26,6 28,5 27,8 28,6

Avskrivningar och nedskrivningar, MSEK 04 03 02 01 04 03 02 01

Materiella antäggningstiltgångar 85 80 80 77 77 73 69 68

Immaterietla tillgångar 13 16 15 — 15 16 14 16 11

Summa 98 96 95 97 91 86 83 79
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INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

Definitioner

Swedish Match redovisar ettflertaL finansiella mått som ligger utanför IFRS definitioner (aLternativa nyckettal, i enlighet med Europeiska värdepappers- och mark
nadsmyndigheten ESMA:s rikttinjer) förattinvesterare och företagsLedningen effektivt ska kunna bedöma företagetsfinansielta stättning och resultat. Detta inne
bärattdessa nyckettat intealttid är jämförbara med måttsomandraföretag använder. Deska därförses som ett komplementtill nyckettatsom definieras enligt
IFRS. Swedish Natchtiltämpar dessa alternativa nyckeLtat konsekvent övertid. Nyckettalen äralternativa nyckettal enLigt ESMA:s rikttinjeram ingetannatanges.

NYCKELTAL DEFNlTION!BERÄKNING SYFTE

UTDELNINGSANDEL 1%) 100 x Utdelning Iföreslagen efterårets sLut) — Resultat per Anvdnds som ett mått på den procentuetlu andel av nettoresuttatet
aktie från kvarvarande verksamhet, före utspädning som dstribueras som utdetning till aktieägarna.

DIREKTAVKASTNING t%I 100 x Utdelning (föreslagen efteråretssiuf) ÷ Börskursvid Direktavkastning används som ett mått på avkastningen till
årets slut aktieägarna.

TOTALAVKASTNING 1%) 100 x Börskurs vid årets slut — börskursvid föregående års Används som ett mått på företagets totala värdeskapunde för
slut) * betald utdelning • avkastning på återinvesterad aktieägarna, inklusive avkastning och värdeökning/
utdelning) ÷ Börskurs vid föregående års slut värdeminskning på aktiekursen.

P/E—TAL Börskurs vid årets slut ÷ Resultat per aktie Används som ett mått på marknadxvärdet i relation titt företagets
nettovinsfgenerering.

RÖRELSERESULTAT 1 EBIT) Resultat exklusive finansiella poster och inkomstskatter Används som ett mått på operativt resultat, oaklat eftekten av
finansiering och företagsbeskattning,

RÖRELSERESULTAT LEBIT) FRÅN Resultat från prodaktområden exklusive resultatandel i STS, Används som ett mått på den löpande verksamhetens operativa
PRODUKTOM RADEN finansiella poster. inkxmstskatter och större engångsposter resultat, oaktat effekten av finansiering och företagsbeskuttning.

RÖRELSEMARGINAL t%I 100 s Röretseressltut ÷ Nettoomsättning Används som ett mått på verksamhetens lönsamhet.

RÖRELSEMARGINAL FRÅN 100 Röretserevultat från produktområden ÷ Används som ett mått på den löpande verksamhetens tönsamhet.
PRODUKTOMRÅDEN 1%) Nettoomsättning

EBIT MULTIPEL Börsvärde vid årets slut vettolånesksld • innehav utan Används som ett mått på bolagets företxgsvärde i förhållande till
bestämmande inflytande) ÷ rörelseresultat rörelseresultatgenerering.

STÖRRE ENGÅNGSPOSTER Större engångsposterärsärredovisade intäkter och Används för att informera om poster som påverkarjämtörbarheten
kostnader av engångskaraktär mellan perioder.

EBITDA Resultat exklusive finansiella poster, inkomstskatt, större Används som ett alternativt mått på operativt resultat som inte
engångsposter samt av- och nedskrivningar på materielLa påverkats av historiska investeringar och dess
och immaterietla tillgångar redovisningsmässigu hantering.

EBITDA FRÅN Resultat från prodsktområden exklusive resultatandel i SIG, Används som ett alternativt mått på den löpande
PRODUKTOMRÅDEN finansiella poster, inkomstskatt. större engångspostersamt verksamhetens operativa resuttat, som inte

av• och nedskrivningar på materiella och immaterielta påverkats av historiska investeringar och dess
tillgångar redovisningsmässiga hantering.

EBITDA MARGI NÅL 1%) 100 EBITDA ÷ Nettoomsättning Används som ett alternativt mått på verksamhetens löosamhet.

EB ITDA MARGINAL FRÅN 100 EBITDA trån preduktemråden ÷ Neltoomsättning Används som ett alternativt mått på den löpande verksamhetens
PRODUKTOMRÅDEN 1%) lövsamhet.

PERIODENS RESU LTAT, Periodens resultat, exklusive effekterna av resultatandel i Används som ett alternativt mått på den löpande
EXKLUSIVE 1 NTÄKTER FRÅN STG STS och utdelning från STS. verksamhetens resultut för perioden.

PER IODENS RESULTAT, Periodees resultat, exklusive effekterna av resultatandet i Används som ett alternativt mått på den löpande verksamhetens
EXKLUSIVE 1 NTÄKTER FRÄN STG STS, utdelning från STS och större engångsposter. resultat för perioden som inte påverkas av poster som påverkar
OCH STÖRRE ENGANGSPOSTER jämtörbarhelen mellan perioder.

EBITA Resultat exklusive finansiella poster, skatt, större Används som uppskattning på fritt kassuflöde tiltgängligt för
engångspostersamt av- och eedskrivningar på immateriella betalning av finansietta förpliktelser.
tiltgångar

EB hA FRÅN PRODUKTOMRÅDEN Resuttat exklusive resultatandel i STS. finansiella poster. Används sam uppskattning på fritt kassaftöde från den löpande
inkomstskatt, större engångsposter samt av- och verksamheten tillgängligt för betalning av finansiella förpliktelser.
nedskrivningar på immateriellu tillgångar

EBITA RÄNTETÅCKNINGSGRAD EBITAIrån produktområden — Ränlekostnader— Används sam ett mått på förmågan att betala räntekostnader.
räntentäkter)

NETTOLÅNESKULD Kort- och långfristiga skulderjusterat för Används som ett mått på netto finansiella förpliktelser.
säkriegstransaktioneravseende dessa skulder *

nettoavsättningar för pensioner och liknande förpliktelser—
likvida medel och kortfristiga placeringar

NETTOLÅNESKULD/EBITA FRÄN Nettolåneskuld ÷ EBITAIrSn produklemråden Används som indikation på den tid )i år) som krävs töratt finansiera
PRODUKTOMRÅDEN befintliga finansiella förpliktelser med företagets fria kassatlöde

från den löpande verksamheten.

Nettoskuld, MSEK 2017 2016

Långfristiga räntebärande skulder 10 277 8 169

Kortfristiga räntebärande skulder 1 253 2 067

Komponenter av derivat (skulder)’1 60 65

Nettoavsättntng titt pensioner och liknande förpliktelser21 1 166 1 562

Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar —3 998 —3 366

Nettopensionstillgångar och liknande fordringar21 —88 —90

Komponenter av derivat (ttLlgångar}I / —628

NettoskuLd 8183 7941
ii Inkluderat i Övriga kortfristiga finansiella tillgångar, koncernens balansräkning i sammandrag
l Inkluderat Qvriga långfristiga finansiella skulden kxncensens balansräknieg i sammandrag
Si Ivkluderat i Gunga långfristiga fieaesiella I:Ugångarach fordnegar i koncernens balausräkning i sammandrag.

Inkluderat i Oeriga kortfriotigaeohlåsgfristtga flvaesietlafurdnegx-xuk Qvriga långfristiga fieaesiella skeWeni kanxerxees balaosrakoing i sammandrag. 53
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FINANSIELLA RAPPORTER

CFO kommenterar

2017 var ett finansiellt starkt är. Nettoomsättningen ökade med
4 procent och rörciseresultat från produktomräden med 6 procent.
Tillväxten kan i stor utsträckning tillskrivas våra två största pro
duktområden, Snus och moist snuif samt Övriga tobaksprodukter.
Kassafiödesgenercringen fortsatte ativara stark och resultatet efter
skatt från den löpande verksamheten omvandlades tifi ett kassaflöde
om 3,4 miljarder SEK. Det fria kassaflödet frän verksamheten
påverkades därtill positivt av nedförsäljningarna av aktier i STG och
intäkten från försäljningen av en tidigare huvudkontorsbyggnad.

Resultatet per aktie för året uppgick till 18:88 SEK, med ett
rekordhögt resultat per aktie justerat för större engångsposter och
intäkter hänförliga till STG. Justerat resultat per aktie ökade med
14 procent till 16:39 SEK. Vi distribuerade under året en överskotts
likvid om 5498 MSEK till våra aktieägare tack vare detta starka
kassafläde. Totalt utdelades 2908 MSEK genom ordinarie och extra
utdelning och vi återköpte aktier för 2590 MSEK. Ytterligare en
extra utdelning föreslås nu till årets årsstämma för att distribuera
intäkten från avyttringen av det Sista aktieinnehavet i STG.

Under året fortsatte vi att expandera till nya marknader med nya
produkter. Volymtillväxten för snus och nikotinportionsprodukter
utanför Skandinavien tilltog med stöd av framgångarna för ZYN i
USA. förbättringen i resultatet från detta initiativ om närmare 60
MSEK kan nästan uteslutande härledas till högre bruttovinst och
medförde en förbättrad rörelsemarginal för produktområdet Snus

och moist snuif förvärvet av V2 Tobacco var strategiskt viktigt och
bolagets produktsortiment, chew bags inkluderat, bidrar tifi vår
utveckling på nya marknader. V2 Tobacco har haft en god finansiell
utveckling sedan förvärvstillfället.

Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten.
Under året har tillverkningsprogram initierats inom tändsticksverk
samheten för att hantera volymutvecklingen. 1 Skandinavien har
organisationen anpassats för att bättre stödja de strategiska pla
nerna. På totalen, har vi varit framgångsrika med att ha kontroll på
kostnaderna.

för att hantera den finansiella risken strävar vi efter att sprida
obtigationslånens förfall jämnt över åren. Under 2016 säkrade vi
omfinansieringen av obligationslån som förföll i november 2017.
Efter ffirvärvet av V2 1bbacco besltitade vi återigen att genomffira
en publik obligationsemission. Denna gång bröt vi ny mark genom
att emittera 200 MEUR, vilket är ett lägre belopp än vad som nor
malt emitteras inom EURO-marknaden. Efter amortering av obli
gationslånen som förföll i november med en kupongränta om 5 pro
cent, sänktes vår genomsnittliga ränta för obligationsportföljen till
2,6 procent.

Den nyligen antagna skattereformen i USA är för kommande år
generellt sett positiv för Swedish Mateh med störst effekt från den
lägre federala bolagsskattesatsen. Swedish Match gynnas även av
möjligheten att ur skatteperspektiv omedelbart skriva av investe
ringar i anläggningstillgångar i och med vi beslutat att upprätta pro
duktion av ZYN i USA. Den negativa engångseffekten av omvärde
ringen av uppskjutna skattefordringar som följder av skatterefor
men, minskades tack vare större tillskott titt pensions och liknande
förmånsplaner i USA under 2017 och 2016. När vi nu går in i 2018,
ser jag också positivt på den ändrade redovisningen av nettoomsätt
ning för Övrig verksamhet som imptementeringen av IF RS 15 från
och med 2018 medför. Den nya rapporteringen innebär att koncer
nens rörelsernarginal och försäljningstillväxt bättre reflekterar vära
kärnverksamheter.

För mig personligen, är jag stolt över att ha haft möjlighet att vara
en del av Swedish Match under de senaste 15 åren och att ha varit
Cf0 sedan 2013. Jag slås ständigt av våra medarbetares dynamiska
kraft och engagemang och även av deras passion och strävan mot
ständig förbättring. jag har också haft stort nöje av att träffa många
av våra aktieägare och bättre förstå deras intresse i Swedish Match.
Även om jag nu tagit beslutet att lämna Swedish Match av familje-
skäl så kommer jag fortsatt att med intresse följa detta fantastiska
företag och dess fortsatta resa framåt.

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT KASSAFLÖDE FRÄN DEN LÖPANDE ÖVERFÖRT KAPITAL TILL AKTIEÄGARNA
2013—2017 VERKSAMHETEN 2013—2017 201 3—2017

6.1506 % MSEK MSEK
20000 40 600 800

2013 2014 2010 2016 2017 2013 Z014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
— N&toom5ttnir,g • RöreLeres,.,ttt • 0rUinari utdELning — ELra ,atde[ning
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Swedish Match AB tPbL) or istionsn ir 55615-O756

Färvattningsberättetse
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken inom produktområdena
Snus och moist sntfl Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter.
Koncernens produkter säljs över heta världen med tillverkning i sju
länder. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm
(SWMA).

Under 2017 uppvisade Swedish Match en stabil tillväxt med både
ökad nettoomsättning och ökat rörelseresultat från produktområ
den. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 16 101 MSEK
(15 551) och ökade med 3 procent i lokala valutor.

Koncernens rörelseresultat för helåret, inklusive större engångs
poster, uppgick till 4591 MSEK (6420) och periodens resultat upp
gick till 3400 MSEK (5 123).

Nettoomsättning från produktområden
För Snus och atoist sn ufökade nettoomsättningen till 5483 MSEK
(5277) för helåret. 1 Skandinavien ökade nettoomsättningen till
följd av ökade leveransvolymerna och högre genomsnittspriser.
Swedish Match bedömer att bolagets underliggande volymer på den
skandinaviska marknaden ökade med mer än 1 procent och att
totalmarknaden ökade med cirka 4 procent sett till volym. 1 USA
minskade nettoomsättningen för moist snuffi lokal valuta till följd
av minskade volymer, som delvis kompenserades av högre genom
snittspriser, medan nettoomsättningen för snus och nikotin
portionsprodukter utanfhr Skandinavien ökade.

För Övriga tobaksprodukter uppgick årets nettoomsättning till
4634 MSEK (4283). 1 lokala valutor ökade nettoomsättningen för
året med $ procent jämfört med föregående år. Cigarrvolymerna
ökade med 11 procent med ökade volymer både inotn segmentet för
“natural leaf” och ‘homogenized tobacco leaf” och nettoomsätt
ningen i amerikanska dollar ökade i linje med volymerna.

För tuggtobak var nettoomsättningen på samma nivå som före
gående är. För tuggtobak i USA minskade volymerna med nära
6 procent och nettoomsättningen minskade då högre genomsnitts
priser endast delvis kompenserade för minskade volymer. Chew

Nettoomsättning och röretseresuttat per produktområde

Nettoomsättning Raretseresuttat

MSEK 2017 2016 2017 2016

Snusochrnoistsnuft 5/.83 5277 2357 2197
Övriga tobaksprodukter 6 636 6 283 1 776 1 705
Töndprodukter 1291 1314 211 219
Ovrig verk5amhet 6 693 6 676 —126 —132
Nettoomsättning och röretse
resultatfrån produktområden 16 101 15 551 4210 3 990
Resultatandel i STS — — — 176
Summa 16 101 15 551 42f8 6 166

Större engngsposter:

lnttkt frin ändrad färmmnsptan 69 —

Realisationsvinst frin försäljning av tomt 107 —

AsyttringavaktieriSTG 197 1 208
Omvärdering till verkligt värde för STS aktier — 902
Avyttring av distributionsanläggning — 145
Summa större engångsposter 373 2 256
Summa 4591 6620

bags, inklusive V2 Tobacco, bidrog positivt till nettoomsättningen
och hjälpte till att kompensera för lägre nettoomsättning för tugg
tobak i USA.

För Tändprodukter uppgick nettoomsättningen för året till 1 291
MSEK (1 314). Nettoomsättningen minskade med 2 procent fhr pm
daktområdet men ökade för både kompletterande produkter och
tändstickor. Nettoomsättningen Pir tändare minskade till följd av
lägre volymer medan nettoomsättningen för tändstickor ökade något
i och med att minskade volymer kompenserades av positiv prissätt
ning, mix Samt positiva vakttaeffekter. För kompletterande produkter
ökade nettoomsättningen jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen Pir Övrig verksamhet uppgick till 4693
MSEK (4676). Övrig verksamhet omfattar centrala funktioner som
utför tjänster till Swedish Match operativa divisioner. Tjänster som
utförs innefattar områden såsom regulatorisk utredning och dialog,
juridik, finansiering och rapportering samt en funktion för distribu
tion. Funktionen för distribution utför tjänster till Swedish Match i
Sverige och Norge samt till andra producenter inom det svenska
distributionsnätverket. 1 och med irnplementemingen av IFRS 15,
kommer Övrig verksamhet inte längre att redovisas som ett rörelse
segment till följd av att redovisad nettoomsättning kommer att bli
betydligt lägre. Se Not 1 och Not 3 för ytterligare information.

Röretseresuttat från produktområden
Rörelseresultatet från produktområden för heläret ökade med
6 procent till 4218 MSEK (3 990). Rörclscrcsultatet ökade för samt
liga produktområden med undantag för Tändprodukter. 1 lokala
valutor ökade rörelseresultatet från produktområden med 5 pro
cent. Avgifterna till fDA för vår cigarrverksamhet belastade rörelse-
resultatet under hela 2017 men endast dci ljärde kvartalet före
gående år. Avgifterna hade en negativ effekt på rörelseresultatct från
produktområden med nära 2 procent.

Rörelseresultatet för Snus och moist snuffuppgick till 2357 MSEK
(2 197). Rörelseresultatet ökade med 7 procent och inkluderade
nettoresultat för Satsningen på snus och nikotinportionsprodukter

Koncernens resuttaträkning i sammandrag

MSEK 2017 2016

Nettoomsättning 16 101 15 551
Röretseresultat 6591 6 420
Finansnetto —260 —631
Skatter —952 —865
Årets resuLtat 3400 5 123

Hänfarligt titt:

Moderbolagets aktieägare 3 600 5 123
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Årets resuLtat 3600 5 123

Resultat per aktie före och efter utspädning. SEK 18:88 27:38

56 / Swedish Mateh 2017



FINANSIELLA RAPPORTER

utanför Skandinavien om —167 MSEK (—232). Det förbättrade
rörelseresultatet drevs av tillväxt i Skandinavien och minskad
rörelseförlust för snus och nikotinportionsprodukter utanför
Skandinavien.

1 Skandinavien ökade rörelse resultatet främst till följd av ökade
volymer och förbättrade genomsnittspriser. 1 USA minskade netto
omsättningen i lokal valuta för moist snuif till följd av minskade
volymer, medan rörelseresultatet ökade som ett resultat av högre
genomsnittligt pris och lägre produktionskostnader. för snus och
nikotinportionsprodakter utanför Skandinavien ökade rörelse-
resultatet jämfört med föregående år.

Rörelse resultatet för Övriga tobaksprodukter ökade till 1 776
MSEK (1 705). 1 lokala valutor ökade rörelseresuhatet med 4 procent
jämfört med föregående år, drivet av den starka utvecklingen fiir
cigarrer i USA. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen påverkades
negativt at’ ikraftträdandet av avgifter till UDA för cigarrer från och
med den 1 oktober 2016. justcrat för avgifterna till PDA (10,1 MUSD
under 2017 och 2.5 MUSD under 2016) skulle rörelseresultatet i
lokala valutor ha ökat med 8 procent. Rörelseresultatet för cigarrer
var högre jämfört med föregående år trots helårscffckterna av fDÄ
avgifterna.

För tuggtobak ökade rörelseresultatet något jämfört med före
gående är till följd av att rörelseresultatet för chew bags mer än kom
penserade för minskat rörelseresultat för tuggtobak i USA.

Rörelseresultatet fbr Tändprodukter för heläret uppgick till 211
MSEK (219). Rörelseresultatet minskade med 4 procent jämfört med
föregående år, främst en följd av minskade volymer och ökade pro
duktionskostnader. Rörelseresultatet för kompletterande produkter
ökade som ett resultat av ökad nettoomsättning och fördelaktig
kostnadsbild.

Rörelseresultatet för Övrig verksamhet för belåtet 2017 uppgick till
—126 MSEK (—132).

Rörelsemarginalen från produktområden för helåret, exklusive
större engängsposter, uppgick till 26,2 procent (25,7). Rörelsemargi
nalen, inklusive större engångsposter, uppgick till 28,5 procent (41,3).

Koncernens batansräkning i sammandrag

MSEK 2017 2016

Antäggningstiltgångar 5946 8 387

Ovriga omsattningstitlgångar 3 701 3 586

Likvida medel 3 998 3 366

5ummatit(gngar 13643 15335

Eget kapital —6 178 —1 365

Långfristiga finansiella skulder och avsattningar 2 786 3 169

Långt ri5tiga räntebarsnde skulder 10 277 8 169

Kortfristiga skutder och avsättningar 3 505 3 334

Kortfristiga räntebärande skulder 1 253 2 067

Summa eget kapitat och skuLder 13643 15335

Betydande händeLser under året
Den 19januari2017 avyttrade Swedish Match 9 miljoner aktier i
STG till ett pris om 118 DKK per aktie. från denna avyttring erhöll
Swedish Match 1 355 MSEK, netto efter transaktionskostnader.

Den 8 november avyttrade Ssvedish Match sitt kvatvarande aktie
innehav om 9069906 aktier i STG till ett pris om 109:13 DKK per
aktie. Swedish Match intakt, netto efter transaktionskostnader,
från denna avyttring uppgick till 1 200 MSEK. Från de båda avytt
ringarna av aktier i STG under 2017 erhöll Swedish Match totalt
2 554 MSEK, netto efter transaktionskostnader.

1 slutet av augusti förvärvade Swedish Match V2 Tobacco A/S,
en dansk tillverkare av både chewbags och snus. Den totala köpe
skillingen, med avdrag för förvärvade likvida medel, uppgick till
929 MSEK.

Under det ärde kvartalet 2017 träffade Swedish Match ett avtal
om att avyttra sitt 40-procentiga innehav i det tyska cigarrföretaget
Arnold André GmbH & Co. KG. Innehavet har redovisats som ett
intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden.

Under 2017 utvidgade Swedish Match distributionen av ZYN, vår
nikotinpnrtionsprodukt utan tobak, som haft en imponerande
volymtillväxt till följd av både utökat antal försäljningsställen och
ökad försäljning per försäljningsstäl]e. Under året fattades beslut
om att investera över 40 MUSD för att upprätta tillverkning av ZYN
i USA — ett projekt som nu har påbörjats. 1 början at’ 2018 fattades
beslut om att ytterligare utöka den kapaciteten och den totala inves
teringen beräknas nu uppgå till mer än 60 MUSD — ett kvitto på det
mycket starka mottagande ZYN fått från konsumenter.

Större engångsposter

Den totala skattefria kapitalvinsten från avyttringarna av innehavet
i STG uppgick till 197 MSEK och motsvarade skillnaden mellan pri
set vid avyttringen och marknadsvärdet vid omidassificeringen i
september 2016, med avdrag för transaktionskostnader, och har
redovisats som en större engångspost för 2017.

Koncernens kassaftöde sammandrag

MSEK 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 602 2 929

Kassaftöde från investeringsverksamheten 1 596 3 608

Kassaftöde som överforts till aktieägarna —5 698 —6 771

Kassattöde från övrig finansieringsverksamhef 1 215 2 007

Ökning/minskning av tikvida medeL 713 1 573

Likvida medel vid årets början 3 366 1 732

Vatutakursdifferens 1 likvida medel —79 59

Likvidamedetvidåretastut 3998 3364
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Under året erhölls en intäkt om 107 MSEK avseende en tilläggs
köpeskilling för en avyttrad tomt som låg intill den tidigare huvud
kontorsfastigheten i Stockholm som såldes under 2007 i och med att
det slutliga ffirsäljningspriset var beroende av godkännandet av en
reviderad detaljplan. Detta godkännande mottogs under det första
kvartalet 2017.

Större engångsposter under 2017 inkluderade även en intäkt från
ändrad förmånsplan om 69 MSEK, hänförlig till förmånsbestämda
förpliktelser i USA.

Under 2016 uppgick större engångspos ter till 2254 MSEK. Dessa
var hänförliga till kapitalvinster från delavyttringar av aktier i SIG,
en orealiserad vinst från omvärdering till marknadsvärde vid den
tidpunkten av Swedish Match kvarvarande innehav i SIG samt en
kapitalvinst från avyttring av en distributionsanläggning.

Finansnetto

Finansnettot för året uppgick till —240 MSEK (—431) och inklude
rade utdelningen från SIG om 107 MSEK. finansnettot under 2016
inkluderade en kostnad om 67 MSEK hänförlig till återköpta obliga
tioner. Justerat för både utdelningen från SIG och kostnaden om 67
MSEK förbättrades finansnettot med 18 MSEK. Denna förbättring
är främst hänförlig tifi en lägre räntekostnad, netto, för pensioner.
Räntekostnadema för skuldportföljen var på en liknande nivå som
under föregående år i och med att den högre genomsnittliga skul
den kompenserades av lägre räntesatser.

Skatter

Skattekostnaden uppgick till 952 MSEK (865) och skattesatsen
exklusive intresseföretag, utdelning från STG och skattefria större
engångsposter uppgick till 23,8 procent (24,3). Omvärderingen av
dc uppskjutna inkomstskatterna för vår verlcsamhet i USA efter
införandet av skattelättnader (Tax Cuts and ]obs Act) antagna i
december 2017 resulterade i en liten positiv effekt på skattesatsen
för året men gav en negativ effekt om 96 MSEK på skatten som redo
visas i Övrigt totalresultat.

Resuttat per aktie
Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 18:88 SEK
(27:38) för helåret. Justerat för större engångsposter båda åren, utdel
ningar från SIG under 2017 och resultatandel i SIG under 2016
ökade resultatet per aktie med 14 procent till 16:39 SEK (14:39).

Likvida medel
Likvida medel uppgick till 3998 MSEK vid periodens slut jämfört
med 3 364 MSEK per den 31 december2016. Likvida medel inldu
derar intäkten från avyttringen av aktieinnehavet i STG i november
som föreslås distribueras till aktieägarna. Outnyttjade garanterade
kredidöften uppgick per den 31 december 2017 till 1 500 MSEK.

Finansiering och kassaftöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3402
MSEK (2929) för helåret. Justerat för utdelningen som erhölls från
SIG föregående år, ökade kassaflödet från den löpande verksam
heten med 665 MSEK till 3407 MSEK (2738). Ökningen av kassa
flödet från den löpande verksamheten var hänförlig till förbättrad
EBITDA från produktomräden, lägre pensionsinbetalningar och
lägre betald skatt. Skattebetalningarna var lägre under 2017 till följd
av att skatteavdrag (baserat på skattesatsen 38%) erhölls på en större
inbetalning till en förmånsbestärud plan i USA genomförd under
2016.

Under året hade Swedish Mateh ett positivt nettokassaflöde från
investeringsverksamheten. Swedish Match erhöll 2554 MSEK från de
två avyttringarna av aktier i STG (första och ärde kvartalet). Under
det första kvartalet erhölls ytterligare 107 MSEK från den slutliga för-

säljningslilwiden avseende en tomt som såldes under 2007 och under
det ljärde kvartalet erhölls 106 MSEK från avyttringen av aktier i
intresseföretaget Arnold André. Kassaflödet från investeringsverk
samheten inliluderade även utdelningar från STG om 107 MSEK
under andra och fjärde kvartalet 2017 (baserat på vår ägarandel om
9,1 procent). Utdelningen från STG om 191 MSEK under andra kvar
talet 2016 (baserat på vår ägarandel om 31,1 procent) redovisades i
kassaflödet från den löpande verksamheten. Investeringar i materiella
och immateriella tillgångar minskade till 378 MSEK (666). Före
gående år påverkades av en investering i patenträttigheter för en
portionsprodukt med nilcotin men utan tobak

Under 2017 upptogs nya obligationslån om 3293 MSEK som
inkluderar en publik obligationsemission om 200 MEUR som
genomfördes 1november2017 och som förfaller 2025. Totalt under
året amorterades obligationslån om 1 988 MSEK med amortering av
hela beloppet i november. Per den 31 december 2017 hade Swedish
Match 11123 MSEK i räntebärande lån exldusive förmånsbestämda
pensionsförpliktelser jämfört med 9854 MSEK per den 31 december
2016. Under 2018 förfaller 1 250 MSEK av de räntebärande lånen till
betalning. För ytterligare information om förfalloproffien för låne
portföljen, se Swedish Match webbplats.

Förmånsbestämda pensionsffirpliktelser, netto, minskade till 1 058
MSEK per den 31 december 2017 från 1 452 MSEK per den 31
december2016. Minskningen är främst hänförlig till positiva valuta-
effekter och ytterligare inbetalningar häntörliga till förmänsbestämda
pensionsplaner.

Per den 31 december 2017 uppgick nettolåneskulden tills 183
MSEK jämfört med 7941 MSEK per den 31 december 2016.

Utdetnings- och finanspo[icy
Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt öka utdelning per
aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40—60
procent av resultatet per aktie, med förbehåll för justeringar för
större engångsposter.

Styrelsen har beslutat att koncernen ska sträva efter att bibehålla
en nettolåneskuld som inte överstiger tre gånger EBITA.

Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och
nettoskulden mot förväntad franitida lönsamhet och kassatlöde,
investerings- och expansionsplaner, förvärvsmöjligheter samt
utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna. Styrelsens lång
siktiga mål är att bibehålla en god kreditriskvärdering motsvarande
en Standard & Poors BBB och en Moody’s Baa2 långsiktig rating.

Styrelsen kommer till årsstämman att föreslå en total utdelning
om 16:60 per aktie vilken består av en ökad ordinarie utdelning om
9:20 SEK (8:50) och en extra utdelning om 7:40 SEK. Den föreslagna
utdelningen om 9:20 SEK per aktie motsvarar en ökning med 8 pro
cent och en utbetalningsgrad på 56 procent (59) av resultat per aktie
för året, exklusive intäkt från STG och större engångsposter. Den
extra utdelningen om 7:40 SEK är i överensstämmelse med Swedish
Match finansiella policy om att återföra medel som inte behövs
inom verksamheten till aktieägarna och en följd av avyttringen av
det kvarvarande aktieinnehavet 1 STG i november 2017. Den före
slagna ordinarie och den extra utdelningen uppgår sammanlagt
till 2920 MSEK beräknat på de 175,9 miljoner aktier som var ute-
stående vid årets utgång.

Aktien
Årsstämman den 4maj2017 bemyndigade styrelsen att besluta om
återköp av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden
intill nästa årsstämma, förutsatt att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom har, i
enlighet med årsstämmans beslut, 7 miljoner aktier dragits in.
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter indragningen
av aktier uppgår till 181,8 miljoner aktier med ett kvotvärde av
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2:1425 SEK motsvarande ett aktiekapital om 389,5 MSEK. Varje aktie
har en röst.

1 linje med ftnanspolicyn återköptes 8,8 miljoner aktier under
2017 för 2590 MSEK till ett genomsnittspris om 295:62 SEK i enlig
het med bemyndigande från årsstämmorna 2017 och 2016. Syftet
med återköpen är främst att Swedish Match ska kunna optimera
kapitaistrukturen. Sedan återköpen inleddes har Swedish Match
återköpt aktier till ett genomsnittspris om 123:32 SEK. Per den
31 december 2017 var bolagets innehav 5,9 miljoner aktier, motsva
rande 3,24 procent av det totala antalet registrerade aktier. Antalet
utestående aktier, netto efter återköp, uppgick per den 31 december
2017 tifi 175,9 miljoner.

Styrelsen kommer till årsstämman i april 2018 att föreslå en för
nyelse av mandatet att fram till årsstämman 2019 återköpa aktier
upp till ett totalt innehav av egna aktier som inte överstiger 10 pro
cent av antalet registrerade aktier i Swedish Match.

Dessutom kommer förslag att lämnas om indragning upp till
9 miljoner aktier av tidigare återköpta aktier med en samtidigt fond
emission utan utgivande av nya aktier, varigenom bolaget aktie-
kapital, som minskas genom indragningen av aktier, återställs till
det belopp som det uppgick till innan minskningen.

Övriga händelser
Lagstiftning om standardiserade förpackningar i Norge
Swedish Match initierade under 2017 domstolsförhandlingar för att
få ikraftträdandet av lagstiftningen om standardiserade förpack
ningar för snus uppskjuten i avvaktan på en fullständig prövning av
lagligheten av bestämmelserna. Swedish Matchs uppfattning är att
kraven på standardiserade förpackningar för snus är både opropor
tionerliga och diskriminerande, visar brist på särskiljande mellan
snus och cigaretter och är baserade på felaktiga bedömningar av
hälsoriskerna med snus. Efter prövning i andra instans beslutade
domstolen i februari 2018 att inte skjuta på ikraftträdandet av lag
stiftningen. Därmed kommer såväl alla snusprodukter som alla
cigaretter som säljs på den norska marknaden att omfattas av kravet
på standardiserade förpackningar from den 1juli2018.

Skatteml i Sverige
Skattemyndigheten i Sverige har genomfört en skatterevision på ett
antal av Swedish Match svenska bolag. Efter slutförd granskning har
Skattemyndigheten meddelat Swedish Match att avdrag för kostna
der i två fall har avslagits. Skattemyndigheten kräver totalt cirka
300 MSEK i skatt och avgifter. Swedish Match håller inte med om
Skattemyndighetens bedömning och har överklagat besluten. Ingen
avsättning har upptagits.

Reglering för spårbarhet och märkning i Sverige
1 EU direktivet från 2014 för tobaksprodukter (Directive 2014/40!
EU) föreskrivs at EU-kommissionen ska fastställa tekniska stan
darder för implementering och drift av ett spårbarhetssystem för
tobaksprodukter. 1 november beslutade EU-kommissionen att
införa dessa standarder och systemet ska implementeras i medlems
länderna i maj 2019 för cigaretter och “roll-your own”-tobak och i
maj 2024 för övriga tobaksprodukter. Eftersom systemet inte är till-
lämpligt för Swedish Match produkter förrän 2024 kommer den
mest omedelbara effekten för Swedish Match del att vara för funk
tionen för distribution i Sverige. folkhälsomyndigheten i Sverige
har ännu inte föreslagit hur systemet ska implementeras i Sverige

ALternativa nyckettat
Swedish Match redovisar löpande mått på finansiellt resultat som
kompletterar de mått som finns definierade eller specificerade i gäl
lande ramverk för finansiell rapportering. Ledningen använder
dessa mått, alternativa nyckehal, för att bedöma det finansiella

resultatet och i syfte att ge analytiker och andra intressenter värde
full information. En förteckning över alternativa nyckeltal finns på
sidan 53 och på företagets webbplats www.swedishmatch.com.

Medetantat anstälLda i koncernen
Medelantalet anställda i koncernen under 2017 var 5413 (5 070),
varav 62 procent (62) var män. Ökningen av det genomsnittliga
antalet anställda hänför främst till expansionen av cigarrproduktio
nen i Dominikanska republiken.

Botagsstyrningsrapport
Swedish Match hari enlighet med 6 kapitlet 8 § i årsredovisnings
lagen valt att upprätta en separat bolagsstyrningsrapport istället för
som en del av förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten
presenteras på sidan 112—123 och finns också tillgänglig på Swedish
Match webbplats www.swedishmatch.com.

1 bolagsstyrningsrapporten finns också information om riskhan
tering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen,
se sidan 119.

Håttbarhets rapport
Swedish Match hari enlighet med 6 kapitlet 11 å årsredovisnings
lagen valt att upprätta en separat hållbarhetsrapport istället för som
en del av förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten presenteras
på sidan 28—45 och finns också tillgänglig på Swedish Match wehh
plats www.swedishmatch.com.

Swedish Match hållbarhetsrapport inkluderar information om
företagets sex fokusområden inom vilka företaget koncentrerar sitt
strategiska hållbarhetsarbete. De sex fokusområdena är Förbättra
foikhätsan, Säkerställa hög aflärsetik, främja lika möjligheter, Minska
utsläpp av växthusgaser, Minska avfall och Eliminera barnarbete.

Tittstånd och anmätningsptikt
Samtliga fabriker har under 2017 levt upp till kraven i sina tillstånd.
Snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv är anmälningspliktiga
enligt milj öbalken. Vid fabriken i Veti anda tillverkas stickor och
ytteraskar med plån som används i tändstickstillverkningen. Verk
samheten är tillståndspliktig enligt milj öslqrddslagen och tillståndet
gäller tills vidare. Buliernivåer, lagring av timmer och utsläpp av
lösningsmedel regleras.

Vid fabriken i Tidaholm tillverkas tändstickor och braständare.
Verksamheten är tillståndspliktig enligt milj öskyddslagen. Tillstån
det innebär att fabriken har rätt att utöka produktionen upp tifi vissa
nivåer och begränsar mängden Vatten till avlopp. stofihalten i utgå
ende ventilationsluft samt bullernivåer.

för fabriker i övriga länder där Swedish Match har produktion,
har koncernen tillstånd enligt lagstiftningen i respektive land.

Organisation och personat
Swedish Match huvudicontor, med koncernchefoch koncernstaber,
är baserat i Stockholm. Organisationsstrukturen är fördelad på
divisionerna Scandinavia Division, US Division, Lights Division
samt Staber och centrala funktioner. Flest medarbetare finns i
Dominikanska republiken, Sverige och USA, följt av Brasilien och
Filippinerna.

Swedish Match strävar efter att bibehålla fokus på medarbetarna
och deras utveckling i en prestationsbaserad kultur. företaget
fortsätter aktivt att utveckla kompetens hos såväl ledare och med
arbetare för att stärka den resultatinrilctade kulturen och samtidigt
bidra till förbättring och tillväxt i företaget.

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
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satsar även fortsättningsvis på ‘mployer branding” ur ett mång
facetterat perspektiv för att se till att koncernen behåller och attra
herar en stabil bas av medarbetare och för att göra Swedish Match
till en attraktiv arbetsgivare.

HR-organisationen samordnar och genomför regelbundet en
internationell medarbetarundersökning för att hitta förbättrings
områden. Den senaste undersökningen mätte medarbetarengage
mang, tillfredsställelse och företaget som attraktiv arbetsgivare.
Dessutom utvärderades kommunikationen och andra områden
som är viktiga för bolagets resultat, exempelvis ledarskap, jämställd
het och ledningsförmåga. Alla medarbetare får ta del av resultatet av
undersökningen. Utifrån resultatet utvecklar medarbetare och
chefer gemensamt åtgärdsplaner.

Riskfaktorer
På samtliga marknader där Swedish Match finns representerat
möter bolaget kraftig konkurrens och denna kan komma att öka i
framtiden. För fortsatt framgång måste Swedish Match utveckla
produkter och varumärken som svarar på konsumenttrender samt
pris.sätta och marknadsföra sina varumärken konkurrenskraftigt.
Restriktioner för reklam och marknadsföring kan dock försvåra
möjligheten att motverka förlusten av konsumenters varumärkes
lojalitet. Konkurrenter kan komma att utveckla och marknadsföra
nya produkter som blir framgångsrika vilket kan få en negativ effekt
på Swedish Match verksamhet och resultat.

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

den finansiella rapporteringen.
Regulatorisk utveckling avseende marknadsföring, försäljning

och konsumtion av tobaksprodukter samt förändringar i tobaks
och bolagsskatter samt andra skatter i länder där koncernen har
verksamhet kan komma att ha en ogynnsam effekt på Swedish
ä’latch resultat.

Koncernen är involverad i ett antal rättsliga processer, bland
annat pågående processer avseende påstådda skador orsakade av
tobaksprodukter. Inga garantier kan lämnas om att Swedish Maich
kommer att vinna målen och försvaret kan komma att innebära
stora kostnader. Även om inte företagsledningen med säkerhet kan
bedöma eventuella skadestånd i pågående eller kommande tvister,
kan dessa processer i sig eller tillsammans påverka Swedish Match
resultat negativt.

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

Reflnansieringsrisk är risken att inte kunna uppfylla behovet av
framtida finansiering. för att undvika den här risken ska alla lån
som förfaller kutma lösas med kassaflöden frän löpande verksam
het. Vidare ska det finnas en likviditetsreserv som bestårav tillgäng
liga likvida medel och outnyttjade kreditlöften. Swedish Match för
söker ha en jämn förfallostruktur på sina lån och målet för ränte
bindningspcriodema är att ha en jämn och låg räntekostnad. Efter
som 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 tifi att

omvandla koncernens lån till SEK och fasta räntor, och säkrings
redovisning tillämpas i enlighet med beskrivningen i Not 1 Redovis
ningsprinciper. Swedish Match strävar efter att begränsa kreditrisker
genom att transaktioner endast får ske 1 derivat med motparter med
hög kreditvärdighet. Swedish Match exponering för kreditrisker i
kundfordringar är låg med tanke på den diversifierade kund-
portföljen.

Eftersom valutatransaktionsexponeringen är begränsad sker
valutasäkring enbart från fall till fall. Swedish Mateh har ingen

tradingverlcsamhet, 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 finan
siella riskhantering och innehav av finansiella instrument, se Not 27
Finansiella instrument ochfinansiella risker.

Ktausuter avseende ägarfdrändringar
Swedish Match AB och vissa dotterföretag är parter i avtal med
ldausuler avseende ägarförändringar. Obligationer emitterade
under Swedish Match Global Medium Term Note Program på 1 500
MEUR och den revolverande kreditfaciliteten på 1 500 MSEK inne
håller bestämmelser som kan medföra skyldighet för bolaget att
betala tillbaka lån vid ägarförändringar. Vissa avtal med externa
parter inom de skandinaviska funktionen för distribution kan sägas
upp om ägarförhållandet inom Swedish Match förändras.

Koncernchefen samt tvä andra medlemmar i Koncernledningen
kan säga upp sin anställning om företaget avnoteras eller vid en
större ägarförändring i bolaget, förutsatt att en sådan förändring har
en betydande inverkan på arbetsuppgifter och ansvarsområden,
jämfört med arbetsuppgiflerna och ansvarsområdena 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 ägarförhållanden.

HändeLser efter rapporteringsperioden
Svensk proposition avseende utökad regtering
av tobak och liknande produkter
Den svenska regeringen har meddelat att de har för avsikt att pre
sentera ett nytt lagförslag avseende tobak och liknande produkter
till riksdagen den 20 februari 201$. Enligt förslaget ska lagen träda i
kraft den 1januari2019. Förslaget inkluderar ett antal restriktioner,
bland annat ett förbud mot självbetjäning av alla tobaksvaror i
detaljhandeln, ett förbud mot reklam för tobak i detaljhandeln med
undantag för specialbutiker för tobaksvaror samt ett minimum av
20 portioner i snusdosor. Lagförslaget inlduderar även spårbarhets
systemet för tobaksprodukter i enlighet med EU-direktivet men
detaljerna för implementeringen kommer att meddelas vid en
senare tidpunkt.

EU-domstoten — tagtigheten avsnusförbudet
inom EU och definitionen av tuggtobak
EU-domstolen behandlade förbudet att sälja snus inom den
Europeiska Unionen vid en muntlig förhandling i januari 2018.
Domstolens dom förväntas tidigast under andra kvartalet 2018.
EU-domstolen förväntas också under tredje kvartalet 2018 halls
muntlig förhandling angående definitionen av tuggtobak i ett
ärende som refererats från en tysk domstol. Bedömningen kommer
att vara avgörande för om chew bags skall definieras som tuggtobak
och därmed vara tillåtna på den europeiska marknaden. Ett negativt
besked kan komma att påverka Swedish Matchs möjligheter att sälja
chew bags på vissa europeiska marknader.
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Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av
ersättning till, och andra anställningsvillkor för, den verkställande
direktören och övriga medlemmar i bolagets ledning (nedan
“Koncernledningen”) ska antas av årsstämman 2018.

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rckrytera och
behålla medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, adekvat kom
petens och kvalifficationer. Ersättningsformerna ska motivera med
arbetare 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 koncernled
ningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas med avseende på
medlem i Koncerniedningen som utses efter rikilinjernas antagande
och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna
avtal så medger. Detaljer avseende ersättning och förmåner till
Koncernledningen under 2017 framgår av Not 6 Personal.

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

1. Fast lön
Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara marknads
anpassad 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 påfölj ande år beroende på program
mets utfall och ett långsilctigt program med en prestationsperiod
som inte ska understiga tre år. Den rörliga lönen ska i huvudsak
baseras på specifika, tydllga, förutbestämda och mätbara finan
siella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen i för
hållande till verkställande direktören samt av Kompensations
kommittén avseende övriga medlemmar i Koncernledningen.
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 koncern-ledningsmedlemmen 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. Vinstandelssystem
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandels
system. För 2018 beräknas den totala kostnaden för avsättningen
till Koncernledningen uppgå till 0,3 MSEK.

4. Pensioner och försäkringar
Mderspension, invallditets- och sjukersättning, förmåner avseende
sjukvård och livförsäkring ska överensstämma med den praxis som
gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är
bosatt. Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska före
trädesvis utgöras av premiebaserade pensionsplaner.

5. Avgångsvederlag mm.
För medlem i Koncernledningen ska sex månaders ömsesidig
uppsägningstid gälla. Fast lön under uppsägningstid och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp mot
svarande den fasta lönen för två år. Koncernledningsmedlem
bosatt utanför Sverige kan emellertid erhålla uppsägningstid och
avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land koncern
ledningsmedlemmen har sin hemvist.

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

7. Styrelsens rätt att frångå riktlinjerna
Styrelsen äger rätt att frångå de avbolagsstämman beslutade rikt
linjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.

a Beredning och beslut
Det ska inom Swedish Maich styrelse finnas en kompensadons
kommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och övriga anställningsvifikor för Koncernledningen
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 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 lönen till Koncernledningen. Kommittén är även
behörig att, 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 2017.

Tillämpning av riktLinjerna avseende rörlig Lön 2018
1 syfte att säkerställa att Koncernledningens intressen överensstäm
mer med aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka möjligheten
att behålla medarbetare samt i syfte att främja Koncernledningens
aktieägande i bolaget omfattar den rörliga lönen dels ett ettårigt
kontant program, dels ett treårigt kontant program där det ettåriga
programmet innefattar ett incitament för Koncernledningen att för
värva och behålla aktier i bolaget, medan det långsiktiga program
met ska innefatta en uttrycklig skyldighet att köpa och behålla aktier
i bolaget. Prestationstiden för det kortsiktiga programmet ska vara
ett år och för det långsiktiga programmet tre år.

1. Ettårigt program för rörlig lön
För den verkställande direktören och övriga medlemmar av
Koncernledningen bosatta i Sverige ska den rörliga lönen enligt
det ettåriga programmet maximalt uppgå till 70 respektive
60 procent av den fasta lönen för 2018.1 syfte att följa lokal mark
nadspraxis ska motsvarande lön för koncernledningsmedlemmar
som är bosatta utanför Sverige maximalt uppgå tifi 70 procent av
den fasta lönen för 2018. Med förbehåll för berättigade undantag
ska den maximala rörliga lönen reduceras med motsvarande 20
procentenheter för sådan koncernledningsmedlem som inte åtar
sig att förvärva aktier i bolaget för åtminstone 50 procent av den
erhållna nettoutbetalningen efter skatt och att äga dessa aktier i
minst tre år. Den lägsta nivå som ska uppnås för att erhålla någon
utdelning samt den nivå vid vilken maximal ersättning kan erhål
las ska beslutas i början av varje ån Dessa beslut fattas av styrelsen
i förhållande till den verkställande direktören samt avkompensa
tionskommittén i förhållande tifi Koncernledningen i övrigt.

Kostnaden för rörlig lön enligt det ettåriga incitamentspro
grammet för Koncernledningen för 2018 beräknas1 uppgå till
mellan 0 MSliK och 19 MSEK beroende på utfall.

II Seräkfflngan ärqjord uhlr5n anlagandel all anlalel medtemmari Rancennlndningnn
ärafördndral och en anlagen aäaelkurn mellan SER och U5D om 8:2050
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2. Lngsiktigt program för rörlig lön
Den långsiktiga rörliga lönen för verkställande direktören och
övriga medlemmar av Koncerniedningen ska, med undantag för
vad som anges nedan, maximalt kunna uppgå till antingen 45
procent av den fasta lönen 2018 eller 750 000 SEK, beroende på
Koncernmedlemmens ansvarsområde. Med förbehåll för berät
tigade undantag ska samtliga koncernledöingsmedlemmar för
värva aktier i bolaget för hela den erhållna nettoutbetalningen
efter skatt och behålla dessa aktier i minst två år. Koncernlcd
ningsmedlemmar bosatta utanför Sverige kan därutöver delta i
ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram vars maximala
utfall är begränsat till 100 procent av den fasta lönen vartannat år.

Utfallet av det långsiktiga incitamentsprogrammet beror på
två kriterier som beslutades i början av 2018, men som mäts
under hela prestationsperioden 2018—2020. Huvuddelen av utfal
tet baseras på koncernens rörelseresultat från produktområden
under 2018—2020 och resterande del baseras på nettoomsätt
ningen exklusive SMD Logistics AB för perioden 2018—2020. För
båda kriterierna krävs en förbättring jämfört med 2017 för att det
ska ge utfall i programmet.

Under 2018 beräknast) den totala kostnaden för Koncern-
ledningens långsiktiga program uppgå till mellan 0 MSEK och
17 MSEK beroende på utfallet av programmet. För information
om de av årsstämman i maj 2017 fastställda riktlinjerna för
ersättning till koncernledningen se Not 6 Personal.

Framtidsutsikt
Swedish Match förväntar sig att intresset från konsumenter, indu
strin och beslutsfattare för mindre skadliga alternativ till cigaretter
kommer att fortsätta. Swedish Match är stolta över att kunna bana
vägen med visionen om en värld utan cigaretter. Genom alt till
handahålla produkter som är erkänt säkrare alternativ till cigaretter
är vår ambition att skapa värde både för våra aktieägare och för
samhället.

För helåret 2018 förväntar sig Swedish Match att snusmarknaden
i Skandinavien kommer fortsätta att öka och att konkurrensen kom
mer att vara fortsatt intensiv. På marknaden för moist snuffi USA
förväntar vi oss fortsatt god tillväxt för portionsprodukter. Även för
snus och nilcotinportionsprodukter förväntar sig Swedish Match
tillväxt på marknaden i USA. För tuggtobak 1 USA förväntar vi oss
att marknaden fortsätter att minska, medan vi förväntar oss fortsatt
marknadstillväxt för chewbags i Europa.

Vi kommer att fortsätta investera för tillväxt i snus och nilcotin
portionsprodukter utanför Skandinavien. Vi kommer också att öka
tillgängligheten av nikotinportionsprodukter för svenska konsu
menter och utvärderar nya marknadsmöjligheter för chew bags.
Rörelseförlusten för snus och nikotinportionsprodukter utanför
Skandinavien förväntas bli betydligt lägre under 2018 än under
2017. Beslutet om att investera i kapacitet för produktion av ZYN i
USA kommer främst att påverka kassaflödet från investeringar
under 2018.

il Beräkningen ärgjord utilrSn antagandet att antatet medtemmari Kancernledningen äraförändrat
oh en antagen vänelkur mettan SEK och USD or,, 82080

för helåret förväntat sig Swedish Match fortsatt tillväxt på cigarr-
marknaden i USA och att konkurrensen på cigarrmarknaden kom
mer att vara fortsatt intensiv.

Den effektiva bolagsskatten för koncernen för 201$, exklusive
intressebolag och ej skattepliktiga större engångsposter, förväntas
vara cirka 21,5 procent (23,8). Den förväntade skatteminskningen
är en följd av bolagsskattereformen 1 USA från och med den
1januari 201$.

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

Swedish Match AB (pubtl
Swedish Match AB (publ) är moderbolag i Swedish Match
koncernen. Moderbolagets intäkter härrör främst från utdelningar
och erhållna koncernbidrag från dotterbolag.

Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2017 uppgick till
47 MSEK (52). Resultat före skatt uppgick till 6664 MSEK (4,260)
och nettoresultatet för året uppgick till 6367 MSEK (4,041). Det
högre nettoresultatet för året är främst hänförligt till högre utdel
ningar från dotterbolag ijämförelse med föregående år.

Under året erhöll moderbolaget utdelningar om 23 827 MSEK
(3 395) samt koncernbidrag. netto. om 2415 MSEK (2 179). En stor
del av erhållna utdelningar är ett resultat av ett internt koncernlån
som reglerats varpå fordringsägaren har distribuerat ersättningen
till moderbolaget. Till följd av dotterbolagets reducerade egna kapi
tal efter utdelningen, har modcrbolagct gjort cn nedskrivning av
aktier i dotterbolag med ett motsvarande belopp.

Swedish Match sålde under 2007 en tomt som låg intifi den tidi
gare huvudkontorsfastigheten i Stockholm och där det slutliga för
säljningspriset var beroende av godkännandet av en reviderad
detaljplan. Under det första kvartalet 2017 erhölls detta god
kännande och även en ytterligare intäkt om 107 MSEK.

Lägre administrationskostnader härrör främst till lägre pensions
kostnader jämfört med föregående år. Pensionskostnaderna före
gående år var höga till följd av en lägre tillämpad diskonterings
ränta. Pensionskostnaderna under 2017 påverkades aven intäkt av
engångskaraktär hänförlig till överskott från försäkringar som
ingåtts under tidigare år relaterad till överlåtna förmånsbestämda
pensionsförpliktelser i Sverige.

En del av koncernens treasury-aktiviteter ingår i moderbolagets
verksamhet och inkluderar en väsentlig del av koncernens externa
lån. Majoriteten av dessa lån har fasta räntesatser. Under året upp
gick amorteringar av obligationslån till 1 98$ MSEK och nya obliga
tionslån upptogs om 3293 MSEK.

Utdelning om 290$ MSEK (5522) har utbetalats under året vilket
inkluderar en extra utdelning om 1 363 MSEK (4016) hänförliga till
de partiella avyttringarna av aktier i STG. Under året har moder
bolaget distribuerat 2590 MSEK (1 249) i form av aktieåterköp.

Inga investeringar i materiella eller immateriella anläggnings
tillgångar har genomförts under 2017. Under 2016 redovisades ett
mindre belopp i materiella anläggningstilgångar.
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Styretss ftrsta till Vscdspasition

Som framgår av balansräkni ngen för moderbolaget står följande belopp till årsstämmans förfogande:

Balanserade vinstmedel inklusive reserv förverkligt värde SEK 12 /.65 222512

Ärets resultat SEK 6 366 762 129

SEK 18831964641

Styrelsen förestår att vinstmedten disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 1 6:60 SEX per aktie baserat på 175910 538 aktier utestående vid slutet as 2017 SEX 2920114 931

Vinstmedelatt balanserasi ny räkning SEK 15911849 710

SEK 18831966641

Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den tt april 2018 för fastställelse. Styrelsen föreslår vidare att avstämningen av
i Euroctear Sweden AB registrerade aktieägare aker den 13april2008.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och att koncern
redovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning fEG)
nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen och koncernredovisningen ger en
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.

förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamheter,
ställning och resultat, ochbeskriverväsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

l.ars Dahlgren
Serketällande direkter

ech kencnrnchef

Fo-cprrs rstrnmee
me0.i UliuljE Iflycis;

Conny Karlsson

SW&hden15mam20l8

Charles A. Blixt
Styrelsens ordibrende Styrelsetedamot Vice ordforande

Andretv Cripps
styrelseledamot

Ett me Lindwall
SV relseled vinst

kim Westh
Styrvtseledarnoi

2’71%v;
Dragan Popovic

Styreioeledurnct

AsStorserad revisor
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Kon crnns resuittrkin

MSEK Not 2017 2016

Nettoomsättning inklusive tobaksskatt 28 826 28 682
Avgår, tobaksskall —12722 —12932
Nettoomsättning 3 16 101 15 551

Kostnad för sålda varor —8 707 —8 325
Bruttoresultat 7395 7226

Försäljningskostnader —2315 —2 335
Ad minislrationskostnader —871 —892
Ovriga rörelseinläkter och övriga röretsekostnader 5 —1 —12
Resultatandel i intresseförelag 15 10 180
tntökt från ändrad förmånsplan 69 —

Reatisatioosvinsl från försäljning av tomt 187 —

Avyttring avaktieri STO 15,16 197 1 208
Omvärdering tillverkligt vörde för STO aktier 16

— 902
Avyttring av distributionsantöggning 32

— 165
Röretseresuttat 3.6,7,8,23,28 6 591 6 420
Utdvfning från STIl 107 —

Finansiella intökter 69 53
Finansiella kostnader —396 —484
Ftnansnetto 9 —631
Resuttatföreskatt 6352 5908
Skatter 18 — 952 —865
Årete resultat 3 400 5 123

Hunförtigt till:
Moderbolagets aktieägare 3 600 5 123
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Åretsresuttat 3600 5123

Resultat per aktie, före och efter atspödning, SEK 11 18:88 27:38

Krnceuens rppir övo’ tot&re:soLtat

MSEK Not 2017 2016

Årets resultat 3 600 5 123
Bengt totatresultat som kan omtöras titt resuttatrökningnn

Omrakningsditferens vid omräkning av utländska verksamheter 21 —301 558
Omrökningsöifferens som överförts till årets resultat 21 —6 —163
Effektiv andel av föröndringar i verkligt vörde på kassaflödessökringar 21 —126 —81
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessökringar övertört till årets resultat 21 22 16
Andelar i intresseförelags övrigt totatresultat 21

— —20
Andelar i intresseföretags övrigt totatresultal som övertörts till årets resultat 21

— —509
Förändring i verkligt värde för STIl aktier 21 —80 310
Förändring i verkligt eörde för STIl aktier som överförts till årets resultat 21 —230 —

Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresullat 10 23 14
Detsumma, netto efterskatt —697 166

Bengt totalresultat som inte kommenaft omföras fiö resultatrökningen

Aktuariella vinster/förluster avseende pensioner, inkl. sörskild töneskatt 1 16 —150
Andelar i of resseföretags övrigt totalresullat

— —2
Skatt hänförlig till poster i övrigt tolalresultal 10 —133 39
Detsumma, netto efter skatt —17 —113
Ovrigt totalresuttat, netto efter skatt —715 32
Årets totatresaltat 2 685 5 155

Hänförtigf till:

Moderbolagets aktieägare 2 685 5 155
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Årets totatresuttat 2685 5 155
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Koncernens baLansräknn

MSEI< Not 31 december2017 31 december2016

Tillgångar

Immaterietla titigOngar 12 2 088 1 250

Materiella enläggningstillgOngar 13 2618 2 392

Skogsplanteringar 16 139 150

Andelar intresseföretag 15 22 122

Ovriga långfristiga finansiella titigångar 16 — 2 761

Ovriga långfristiga fordringar 17 71 1 776

Uppskjutna skattefordringar 10 566 938

Summa antäggningstiltgångar 5 964 8 387

Varutager 18 1 662 1 541

Kundfordringar 19 1 536 1 539

Förutbetatda kostnader och upplupna intäkter 81 82

Skattefordringar 268 205

Ovriga kortfristiga fordringar 17 193 216

Likvida medel 20 3998 3 364

Summa omsättningstittgångar 7 699 6 948

SUMMA TILLGÅNGAR 66 15 335

Eget kapitat 21

Aktiekapital 390 390
..

Reserver 286 982

Balanserat resuttat inklusive arets resultat — —6 853 —2 737

Eget kapital hanfortigt titt moderbotagets aktieagare —6179 —1 366

Innehav utan bestämmande inflytande 1

SUMMA EGET KAPITAL -6178 -1 365

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 22. 27 10 277 8 169

Ovriga långfristiga skulder 25 147 118

Avsättningartitl pensioner och liknande törplikletser 23 1 166 1 562

Ovriga avsättningar 26 559 572

Uppskjutna skatteskulder 10 935 917

Summa tångfristiga skutder 13 063 11 318

Kortfristiga ränlebärande skutder 22,27 1 253 2 047

Leverantörsskutder 698 686

Skotteskutder 376 151

Övriga kortfristiga skulder 25 1 471 1 527

Upptupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 856 856

Avsättningar 24 107 116

Summa kortfristiga skutder 4758 5382

SUMMASKULDER 17821 16700

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 663 15335

Se Not2PStäiidsäkerheirooch Noi3Of tagrodeo somt eoioaäptkleiserxheeetuaSittyngartbr inforreiion oro konoernen iuiida sakerheisroch eoentuoifbrpiiktoisor
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Frirdrinar koncneis eget kptd.

Eget kapital häntorligt htt moderbotagets aktieägare

2016 Innehavutan
Aktie- Balanserat bestämmande Totalt

MSEK Not kapital Reserver resultat Summa inflytande eget kapital

Ingåendeegetkapita(vidåretsbörjan 21 390 837 —976 251 1 252
Årets resultat

— — 5 123 5 123 0 5 123
Årets övrigt totalresuttat, netto afterskatttl

— 166 —113 31 0 32
Årets totatresultat

— 744 5010 5 155 0 5 155
Utdelning

— — —5 522 —5 522 0 —5 523
Återköp av egna aktier

— — —1 249 —1 269 — —l 249
Avsattning till fri reserv genom indragning av egna aktier —15 — 15 — — —

Fondemission 15 — —15 — — —

Utgående eget kapital vid årets slut 390 982 —2 737 —7 366 1 —J 365

Eget kapilat hänförtigt titt moderbotagets aktieägare

2017 Innehavulen
Aktie- Balanserat bestämmande Totalt

MSEK Not kapital Reserver resultat Summa intlytande eget kapital

Ingående eget kapitatvid årets början 21 390 982 —2737 —1 366 1 —1 365
Årets resultat — — 3 600 3 400 0 3 600
Årets övrigt totalresultat, netto efter skatt1t — —697 —17 —715 0 —715
Årets totatresuttat — —697 3382 2685 0 2685
Utdelning

— — —2908 —2908 0 —2900
Återköp av egna aktier

—
— —2 590 —2 590 — —2 590

Avsättning titt fri reserv genom indragning av egna aktier —16 — 14 — — —

Fondemission 16 — —16 — — —

Utgåendeegetkapttatvidåretsstut 390 284 —6853 —6179 1 —6178
Il Ovrigt totatresultat, som ingiri balanserat resultat, beståravaktuarrella vinster och torluvter hänförligt till törmånsbestämda pensrunsplaner samt koncernens andelavaktuarrella vinster och födusteri

intressaförotag, till ett belopp av—t7 MSEK 1—1 t31.
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Koncernrs kassaftdesanatys

MSEK Not 2017 2016

Den töpandeverksamheten - 32

Resultat före skatt 6 352 5 988

Resultatandetar intresseföretag —10 —180

Utdelningarerhållna från intressetöretag 0 192

Poster som Inte ifl93 i kassaflöde mm. —175 —2 338

Betald inkomstskatt —611 —693

Kassaftöde från den löpande verksamheten före förändringar av
röretsekapitat 3 556 2 969

Förändringar av röretsekapitat

Okning (—1/Minskning 1+) avvarulagec —167 —74

Okning —1/Minskning 1*) av rörelaefordringar —33 62

Okning (÷1/Minskning (—1 av röretaeskulder 26 —28

Kassaflöde från den töpande verksamheten 3 602 2 929

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstiltgångar —369 —537

Avyttring av materiella antäggningstillgångac 7 190

Förvärv av immaleriella titlgångar —8 —129

Förvärv av dotterföretag —929 —

lnläkterfrån försäljning av tomt 107 —

Avyttring av intressefärelag 2 660 3 908

lnvesteringari intresseföcetag —

Utdelning från STO 107 —

Förändring i finansiella fordringar mm. 20 —20

Kassaftödefråninvesteringsverksamheten 1 596 3408

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 3 293 3 364

Amortering av lån —1 988 —1 618

Äterköp av egna aktier —2908 —5 522

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare —2 590 —1 269

Realiserad valutavinst/törlust från finansiella instrument —90 259

Övrigt 0 2

Kassaflöde från finansiertngsverksamheten —6 283 —6 766

Ökning av tikvida medel 713 1 573

Likvida medel vid årets början 3366 1 732

Valutadifferens i likvida medel —79 59

Likvida medel vid årets stut 3 998 3 366



Noter för kcjrsaroen

Redovisningsprinciper

Alla belopp i noterna till koncernens finansiella rapporter år i miljoner svenska
kronor (MSEK) om ioget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående
år, 2B16.

Överensstämmelse med formgivning och tag
Koncernredovisningen bar upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpreta
tions Committee som har godkänts av Europeiska kommissionen för tillämp
ning inom EU. Vidare har RFR t Kompletterande redovisningsnormer för kon
cerner, utlärdat av Rådet för finansiell rapportering, tillämpats. Moderbolaget
tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som
anges nedan under avsnittet “Moderbolagets redovisningsprinciper’ Årsredo
visningen och koncernredovisningen godkändes för publicering av styrelsen
och koncernens verkställande direktör den 15mars 208.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets
och koncernens finansieLla rapporter
De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor (SPK) som också är
ntoderbolagets rspporteringsvaluta. Samtliga belopp, om inte annat anges, är
avrundade till närmaste miljontal. Sitforna i rapporten baseras på konsolide
ritgs.systemet som är i tusental kronor. Genom avrundning av siffror i tabeller
kais det förekomma att totalbelopp inte motsvarar sununan av ingående avrun
dada Iseltal. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings
värden, fdrutom vissa finansiella tifigångar och skulder samt biologiska till
g5ngar sam värderas till verkligt värde. De finansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument och finansiella till
gångar som kan säljas klassificerade som finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen eller övrigt totalresultat. Biologiska till
gångar avser skogsplauteringar. Tillgångar och grupper av tillgångar som klas
sificeras som tillgångar för försäljning redovisas som tillgångar till försäljning
från det datum vissa håndelser bekräftar att tillgångarna eller grupperna av till
gångar är till försäljning. Tillgångar för försäljning redovisas till det lägsta av
bokfdrt värde och verkligt värde justerat för försäljningskostnader.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Alt apprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företags
ledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar redovisningsprin
ciperna och de redovisade beloppen för tillgångar, skulder, intäkter och kost
nader. Bedömningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rim
liga. Det verkliga utfaBet kan dock avvika från dessa bedömningar och anta
ganden. Bedömningar och antaganden granskas regelbundet och ändrade
bedömningar redovisas under aktuell period. Bedömningar gjorda ev företags
ledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de
finansiella rapporterna och de uppskattningar som kan medföra väsentliga jus
teringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i Not 2 Kritiska
uppskattningar erh bedömningar.

VäsentLiga tiLlämpade redovisningsprinciper
Nedan beskrivna redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Vid undantag frän
nedan beskrivna redovisningsprinciper beskrivs dessa noggrant i fotnoter till
de finansiella rapporter där undantaget förekommer.

Nya standarder, ändringar och totkningsuttalanden
De nya upplysningskraven som anges i [AS 7 Kassaflödesanalys har inkluderats
i noten till kassaflödesanalysen, se Not 32. De nya upplysningarna avser ytterli
gare svstimning av skulder hånförliga till finansieringsverksamheten, omfat
tande förändringar bäde hänförliga till kassallöden och icke kassapåverkande
förändringar, så som orealiserade omvärderingseffekter på valutor, verkligt
värde justerbsgar, förvärv och avyttringar. Syftet med de nya upplysningarna är
att möjliggöra för anvåndare av de finansiella rapporterna att utvärdera förånd
ringar i skulder hånförliga till finansieringsverksamheten. Övriga nya IFRS
standarder, ändringar och tolkningsuttalanden för gällande standarder tilläm
pade [januari 20t7 eller senare har inte haft någon väsentlig påverkan på
koncernens finansiella resultat eller ställning.

Nya IFRS och toLkningsuttatanden som ännu inte har börjat tilLämpas
Ett antal nya standarder, ändringar i standarder och tolkningar av standarder
gäller från 20ä eller senare och har inte tillämpats i dessa finansiella rapporter.
Endast FF115 15 Intdkterfrdn avtal med kunder förvåntas få en betydande effek-t

på Swedish Match finansiella rapportering. IFRS ts ersätter lAS IS lntdkter och
lAS il Enireprenadavtal och tillhörande tolkningar. Denna nya standard kom
mer att ha en betydande inverkan på intäktsredovisningen för den svenska
funktionen för distribution men kommer inte att ha någon effekt på resultatet.
Till följd av den nya standarden kommer segmentsrapporteringen att ändras
från och med 2Btg.

Det övergripande syftet med IFRS ts är att intäkterna ska redovisas när kon
trollen av, till kunden, utlovade varor eller tjänster överförts till det förväntade
beloppet för den aktuella leveransen. För att tillämpa standarden korrekt måste
ett företag förstå vad som utlovats och när detta har uppfyllts. Vid fastställandet
av den förväntade ersättningen måste det fdrväntade resultatet av rörliga
ersättningar samt förväntade återbetalningar för returnerade varor beaktas.

Vid fastatällandet av den utlovade varan eller tjånsten tillämpar [AS tg
begreppet “risker och förmåner” medan IFRS ts istället betonar överföringen
av kontroll. Efter genomförd analys av kundkontrakt och fakta samt omstån
digheter för den svenska funktionen för distribution har Swedish Match
bedömt att distributionsfunktionen för merparten av transaktionerna agerar
som agent Enligt TAS ts har bedömningen varit att den svenska funktionen för
distribution agerar som huvudman i samtliga transaktioner.

Den nya standarden kommer även att ha en inverkan på intäktsredovis
ningen avseende tidpunkten för returnerade varor inom segmentet Snus och
moist snuff. Denna effekt är dock inte väsentlig. Den förvåntade övergångs
effekten till IFRS 15 på koncernens egna kapital till följd av föråndringen av
redovisningen för returnerade varor uppgår till —23 MSEK.

Omklasaificering från huvudman till agent till föd av IFRS 15
Den svenska fisnletionen för distribution utför logistiktjänster till tredje part-
leverantörer för tobaksprodukter på den svenska marknaden. Tjånsterna som
utförs består i stort av transporter av varor till detaljhandeln, order- och faktura
hantering. Enligt lAS t8 betraktas den svenska funktionen för distribution som
en huvudman baserat på det faktum att den svenska funktionen för distribution
tar över det juridiska ansvaret för produkterna i avvaktan på att tobaksproduk
tema levereras till detaljhandeln och står för kreditriskcn för bmttobeloppct av
ersättningen som betalas av detaljhandeln. [AS 1 g betonar särskilt kreditrisken
som en indikator för när ett företag agerar som huvudman vad gäller övergång
av “risker och förmåner’ Kreditrisk anges inte vara en indikator för kontroll
över specificerade produkter och tjänster enligt IFRS iS. Vid tillämpning av
IFRS IS drar Swedish Match slutsatsen att den svenska distributionsfunktionen,
i och med de utförda tjänsternas natur och avsaknaden av kontroll över produk
terna som levereras till detaljhandeln, ska betraktas som en agent i utförandet av
dessa tjänster. Avtalsvillkoren med tredje part-leverantörer begränsar tydligt
den svenska distöbutionsfunktionens kontroll av produkterna.

Konsekvensen av övergången till IFRS 15 kommer, jämfört med hur Swedish
Match redovisade sådan försäljning enligt [AS 1 g, att ge en effekt i form av en
minskad försäljning samt minskad kostnad för sålda varor avseende distribue
rade tredje parts tobaksprodukter. Enligt IFRS is, i de fall där den svenska funk
tionen för distribution agerar som agent, redovisas som intäkt den distribu
tionsavgift som erhälls från hovudmånnen (tillverkarna av varorna) för att tillse
att varorna levereras tifi detaljhandeln. Distributionsavgiften motsvarar brutto
resultatet som tidigare redovisats för dessa transaktioner enligt [AS to, dvs
beloppet som kvarstår från den ersättning som erhållits från detaljhandeln efier
att betalning till huvudmånnen har skatt. Att redovisa distributionsavgiften
istället för bruttobeloppet som faktureras kommer väsentligen att minska
Swedish Match nettoomsättning men kommer inte att påverka resultatet.

Presentationen i balansräkningen kommer, liksom i resultaträkningen, att
påverkas av agent/huvudman-bedömningen. Enligt IFRS 15 kommer inget
varulager relaterat till tredje parts produkter, för vilka den svenska funktionen
för distribution agerar som agent i samband med leverans till detaljhandeln, att
redovisas i Swedish Match balansräkning. Den svenska funktionen för distribu
tion har begränsad kontroll över sådant varulager och kommer därmed inte att
redovisa det som en tillgång.

Swedish Match kommer att tillämpa IFRS 15 i de finansiella rapporterna från
och med den 1januari 20t8 då standarden börjar gälla. Den nya standarden
kommer att tillämpas retroaktivt med den aekumulerade övergångseffekten
redovisad som en justering på öppningshalansen för intjänade vinstmedel i eget
kapital per den 1januari2017. Ingen omräkning av tidigare perioder kommer att
göras för avslutade kundkontrakt som redovisats enligt [AS 18 Intäkter och till
hörande tolkningar. 1 ilustrativt syfte har koncemens resultat- och balansräk
nhsg samt segmentarapporteringen för 2017 omräknats avseende redovisningen
av intäkter enligt den nya standarden och presenteras i tabellerna nedan för att
påvisa effekterna. Dvergångseffekten till följd av redovisningen avseende tid
punkten för retsarnende varor har inte omräknats.
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NOT Fortsättning

Beräknadejusteringar
för övergångseffekter titt

ERS 15
Hetår Omktassificering från
2017 huvudman titt agent

2077
omräknat enligt

IFRS 15Koncernens resultaträkning i sammandrag, MSEK

Nettoomsättning inkt. tobaksskatt 28826 —13 800 15 024

Avgår, tobaksskatt —12 722 9 649 —3 273

Nettoomsättning 16 101 —4351 11 750

Kostnad försålda varor —8 707 6 351 —4356

Bruttoresuttat 7395 — 7395

Försättning5- och adm. kostnader —3 187 — —3 187

Resuttatandel i intresseföretag 10 — 10

Större engångsposter 373 — 373

Röretseresuttat 4591 — 4591

Utdelning från STG 107 — 107

Finansiella intäkter 69 — 49

Finansiella kostnader —396 — —396

Finansnetto —260 — —240

Resuttat före skatt 4352 — 4352

Skatter —952 — —952

Periodens resuLtat 3600 — 3 600

Hän förtigt till

Moderbolagets aktieägare 3 600 — 3 600

Innehav utan bestämmande inflytande 0 — 0

Periodens resuttat 3 600 — 3 600

Resultat per aktie, SEK 18:88 — 18:88

Beräknadejusteringar
för övergångseffekter titt

IFRS15 31 december2077
Omk(assificering från omräknat enLigt

Koncernens balansräkning i sammandrag, MSEK 31 december2017 huvudman titt agent IFRS 75

Tittgångar

Immateriella tiltgångar 2 088 — 2 088

Materiella anläggningstillgångar 2 558 — 2 558

Andelart intresseförelag 22 — 22

Ovnga långfristiga tillgångar och operativa fordringar 22 — 22

Ovriga långfristiga finansiella tillgångar och fordringar 1 254 — 1 254

Summa antäggningstittgångar 5 944 — 5 966

Ovriga kortfristiga finansiella fordringar 263 — 263

Kortfristiga operativa tillgångar och fordringar 3 638 —267 3 171

Likvida medet 3 998 — 3998

Summa omsättningstittgångar 7699 —267 7632

SUMMATILLGÅNGAR 13643 -267 13376

Moderbolagets aktieägare —6179 — —4179

Innehav utan bestämmande inflytande 1 — ,

SUMMAEGETKAPITAL —6178 — -6178

Långfristiga finansiella avsättningar 1 200 — — 1 200
Långfristiga räntebärande skulder 10 277 — - 10 277

Ovriga långfristiga finansiella skulder 1 218 — —. 1 218

Ovriga långfristiga operativa skulder 368 — . 368

Summa långfristiga skulder 13 063 — 13 063

Kortfristiga ränfebärande skulder 1 253 — 1 253

övriga kortfristiga finansiella skulder 561 — 561

Ovriga korifrisfiga operativa skulder 2965 —267 2698
Summakortfristgaskutder 6758 —267 h691

SUMMASKULDER 17a21 -267 77556
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13643 —267 13376
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NOT 1 Fortsättning

Omräknad segmentsinformation

171159 Finansiella inslriinient som träder ikcaft i hörjan av 2018 och ersätter
FAS 39 Finansiella instrtonent: Redovisning och Värderingmedfdr nya principer
för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, inkluderar
en ny modell för förväntade kreditförluster för att beräkna nedakrivning av
linanviella lillgängar, och innebär nya kcav för allmän säkringsredovisning som
syftar till förenkling och en anpassning till koncernens riskhanteringsstrategi.

Klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar
Bedömningen av de nya kategorierna för finansiella tillgångar som följer av
IFRS 9 indikerar att det inte blir några väsentliga effekter på värderingen av
koncernens finansiella tillgångar, omfattande kundfordringsr, likvida medel,
länefordringar och derivat. Genom grundläggande antaganden bedöms det
bokförda värdet på koncernens finansiella tillgångar vid övergången till IRIS 9
den 1januari2018, bli opåverkat.

Finansiella skulder
Det förväntas inte bli nägra väsentliga effekter på klassificeringen av de finan
siella skulderna vid övergången till IFRS 9 den 1januari 20t8.

Nedsknvning av finansiella tillgångar
Under IRIS 9 kommer en nynedtkrivningsmodellen att tillämpas på finan
siella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt
värde via övrigt totalresultat förutom investeringar i egetkapitalinstrument, sä
som aktier och andelar, som redovisas till verkligvärde via resultatet. Ssvedish
Maich finansiella tillgängar som värderas till upplupet ansbffningsvärde avser
främst leundfordringar. IFRS 9 ersätter “inträffad förlusthåndelsemodcllen”
(“incurred loss model”) med en modell baserad på förväntade framrida kredit-
förluster (‘äxpected credit loss model”). Baserat på analys av historiska faktiska
kundförluater inom koncernen, vilken visade på att inga materiella belopp bar
kostnadsförts, förväntas därmed den nya nedskrivningsmodellen inte ffi någon
betydande effekt pä koncernens avsättningar för förväntade kundförluster.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning under IFRS 9 bar ambitionen och målet att redovisningen
ska reflektera effekterna av koncernens riskhanteringsstrategi och finansiella
instrument som används för att hantera exponeringarsom kan påverka resul
tatet Koncernen säkrar sina lån i utländsk valuta till SEK med fast ränta. Alla
kritiska vifficor för säkringsinstrumentet och den säkrade posten matchsr, och

utvärderas vid varje rapporteringstillflille. Förärsdringar i verkligt värde redo
visas i övrigt totalresultat. Denna typ av säkringsrelatinn som koncernen har
idag möter kraven i IFRS 9 och överensstämnser med koncernens riakhante
ringsstrategi orh mål.

Övergång
IRIS 9 förväntas inte medföra någon väsentlig påverkan på koncernens finan
siella rapporter, då Swedish Match policy för klassificering och värdering är
överensstämmande med den nya standarden, kreditförluster är relativt läga,
och befintliga såkringsiransaktioner förväntas bli behandlade på samma sätt
under den nya standarden.

IFRS 16 Leasinga stal som träder i kraft 2019 och ersätter FAS 17 Leasingastal
och tillhörande tolkningar, fastställer principerna för redovisning, värdering,
presentation och upplysningar av leasingavtal, både för leasetagare och lease
givare. Under IFRS 16 ska nästan samtliga leasingavtal redovisas som nytt
janderättstdlgängar och en leavingskuld värderad till nuvårdet av framtida
leasingbetalningar. 1 resultaträkningen redovisas avskrivningar på tillgången
och räntekostnad för leasingakulden istället för leasingbetalningar redovisade
som kostnad när de uppstått.

Den initiala bedömningen av effekterna på koncernens finansiella rapporter
för leasingavtal som omfattas av IFRS 16 förväntas inte ha någon väsentlig
påverkan. Leasingavtal inom koncernen relaterar huvudsakligen till hyra av
fastigheter, såsom knntnrslokaler, lagerlokaler och förråd, som för närvarande
redovisas som operationell leasing under reglerna för lAS 17. Per den 31
december 2017 uppgick framtida minimileaseavgifter för icke uppsägnings
bara leavingkontrakt till 253 MSEK (odiskonterat värde).

Sseedish ivtatcli planerar att tillämpa den modifiersde retrospektiva över
gångsmodellen, vilket innebär au existerande leasingavtal med en återstående
löptid på mer än 12 månader vid tidpunkten Dr den nya standardens start-
datum, kommer an redovisas som leavingskulder värderade till det diskonte
rade nettovärdet förde återstående framtida leasingbetalningarna på kontrak
tet, med en motsvarande nyttjanderätutillgäng redovisad i balansräkoingen.
Eventuella ackumulerade övergängaeffekter kommer att redovisas som juste
ring av öppningsbalansen i balanserat resultat i rapportperioden som startar
den 1januari 2019. Följaktligen kommer föregående perioder inte att omräk
nas.

Övrigs IRIS standarder, ändringar och tolkningsuttslanden rörande befint
llga standarder tillämpliga 1januari2018 eller senare förväntas inte få någon
väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat eller ställning.

He(år
2017Nsttsomsöttsisgtrås rärelaesegmestsch Övrig verksamhet, MSEK 06/17 03/17 02/17 01/17

Ssss och moist ssstt 5 683 1 607 1 377 1 4å6 1 293
Övriga tabaksprsdskter 6 636 1 120 1 162 1 252 1 120
Tändprodukter 1 291 361 300 302 360
Nettoomsättning från röretsesegment 11 609 2 868 2 827 2 960 2 753
Övrig verksamhet 362 86 88 93 77
Nettoomsättning 11 750 2952 2915 3056 2830

Hetår
Rörelserasuttat trän räretsesegmest srh Övrig verksamhet, MSEK 2017 06/17 03/17 02/17 01/17

Snus och moist ssutt 2 357 613 622 590 531
Övriga tabaksprsdukter 1 776 417 436 696 627
Tändpradskter 211 68 46 37 60
Röretseresuttatfrånröretsesegment 6366 1 097 1 105 1 126 1 018
Övrig verksamhet —126 —53 —16 —32 —26
Större engångspssler 373 135 — — 230
Rörelseresuttat 6591 1 179 1 089 1 091 1 232

Hetår
Rörvlsemargisattrås räretsesegmest, % 2017 04/17 03/17 02/17 01/17

Snus och msist snstt 43,0 63,6 45,2 42,0 41,1
Övriga tabaksprodukter 30,3 37,2 30,2 39,6 38,1
Tivöprsöukter 16,4 19.9 15,1 12,2 17,7
Röretsemarginat från röretseseqment 38,1 38,3 39,1 38,0 37,0
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FINANSIELLA RAPPORTER

NäT 1 Fortsättning

Konsotideringsprinciper
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med koncernens redovisningsprinci
per och omfattar redovisningen för moderboksget och samtliga dotterföretag och
intressefdretag i enlighet med nedanstående definitioner. Koncecninterna ford
ringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster och förluster
som uppkommer vid koncecninterna transaktioner mellan koncernföretag, eli
mineras i sin helhet vid upprättandet av koncern redovisningen. Avyttrade bolag
ingår i koncernredovisningen till och med tidpunkten för avyttringen.

Dotterföretag
Swedish Match-koncernen har ett antal dotterföretag i olika länder för produk
tion och försäljning av Swedish Match produkter. Ett dotterföretag definieras
som ett företag som Swedish Match-koncernen har bestänsmande inflytande
dver. Kontroll över ett dotterföretag anses föreligga när ett moderbolag har
inflytande över ett investeringsobiekt, engagemang eller rätt till rörlig avkast
ning från sitt innehav i investeringsobjektet, och har möjlighet att påverka
avkastningen genom sitt inflytande i företsget. Swedislt Matcls dotterföretag
ägs till 100 procent av Swedish Match-koncernen, med undantag för ett ovä
senfligt minoritetsintresse i ett utländskt dutterföretag. Det finns inga dotter
företag där Swedish Match-koncernen har väsentligt begränsad möjlighet att få
tillgång till eller använda dotterföretagens tillgångar. Swedish Match har heller
inga okonsoliderade enheter.

Koncernredovisningen innefattar samtliga dotterföretag som Swedish
Match-koncernen har ett bestämmande inflytande över.

Samtliga fön-ärv av dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden.
Metoden innebär att förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och över
tar dess skulder och eventualfiirpliktelser. Bolag som förvärvats under löpande
år ingår i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten tillverk
ligt värde. Transaktionskostnader för fönärv av dotterföretag ingår inte i
värdet av de förvärvade tillgångarna. Samtliga förvärvsrelaterade kostnader
kostnadsförs i den period de uppstår. Vil&orade köpeskillingar relaterade till
förvärv redovisas i balansräkningen till verkligt värde vid ftirvänsdatumet.
Villkorade köpeakillingar klassificeradc som skulder omvärderas i efterfliljande
perioder med eventuella effekter redovisade i resultaträkningen.

Resultatet frän avyttring av dotterföretag när det bestämmande inflytandet
upphör redovisas i resultaträkningen. Eventuella återstående intressen i avytt
rade företag värderas till verkligt värde och vinst eller förlust redovisas i resol
taträkningen i den mån avyttringen sker externt.

lntressefiiretag är företag där koncernen har ett betydande inflytande utan
att det delvis ägda företaget är ett dotterföretag. Normalt innebär detta att kon
cernen innelsar 20—50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas
enligt kapilalandelsmesssden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde.
Värdering av förvärvade tillgångar och skulder sker på samnsa sätt som för
dotterföretag och det bokförda värdet för intresseföretag innefattar goodwill,
transaktionskostnader och övriga koncerniusteringar.

Swedish Match andel av intreascföretags resultat efter skatt efter förvärvet
redovisas på en md i koncernens resultaträkssing och företagets andel av för
ändringar efter förvärvet i övrigt tutalresultat, efter skatt, fiir intresseföretag
redovisas på två rader i koncernens övriga totalresultat. Ackumulerade föränd
ringar efier fsirvärvet justeras ntot investcringens hsskfiirda värde.

Dm ägarandelen i ett insressetall minskar men ett betydande inflytande kvar
står, är det endast en proportionell andel av de belopp som tidigare redovisats i
övrigt totalresultat som omklassiflceras till resultatet. Resultatet från svyttring
av intresseföretag när bestämmande inflytande förloras redovisas i resultaträk
ningen. Eventuella återstående intressen i avyttrade intresseföretag som antt
rats externt omvärderas till verkligt värde med vinst eller förlust redovisad i
resultaträkningen.

Innehav utan bestämmande in flytande
Innehav utan bestämmande inflytande redovisas i koncernens balansrälcning
under eget kapital, skilt frän eget kapital som tillhör moderbolagets ägare.
innehav utan bestämmande inflytande innefattar vinst eller förlust och poster i
övrigt totalresullat som är hänförligs till innehav utan bestämmande infly
tande. Swedish Match koncernen bar ett oväsentligt innehav utan bestäm
mande inflytande.

Avyttrad verksamhet
Sälda verksamheter redovisas som avyttrad verksamhet om den representerar
en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt
område som består av verksamhet och kaasaflöde som tydligt kan avskilias
operativt och i rapporteringssyfte frän övriga koncernen. Resultatet efter skatt
för avyttrad verksamhet samt resultatet från försäljningen redovisas som en
separat post i resultaträkningen pä trsnsaktiomdagen eller när ledningen är

förpllktigad sven plan att sälja och verksamhet som ska avyttras därmed
omkiassificeras som tillgångar som innehas för försäljning. När en verksamhet
avytrss eller klassiflcerss som tillgång som innehas för försäljning och redo
visas som sådan räknas resultaträkningen för föregående perioder om. Balans-
räkningen för föregående perioder räknas inte ony.

Klassificering m.m.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen
bestär i allt väsentligt avbehspp som förväntas återvinnas eller betalas efier nser
än tolv månader räknat från balansdsgen. Omsättningstillgångsr och kortfris
tigs skulder består i allt väsentligt sv belopp som förväntas äteninnas eller
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Segmentsrapportering
Koncernens rörelsesegnsent är baserade på den interna rapporteringsstrukm
ren. Ssvedish Match högsta verkställande beslutsfattare är koncernens verkstäl
lande direktör och koncernchef som följer upp och fattar beslut om verksam
hetsfrågor utifrån produktområden. Koncernens rapporteringssegment är
Snus och moist snuif, Ovriga tobaksprodukter, Tändprodukter och Övrig verk
samhet Snus och moist snuif, Övriga tobaksprodukter och Tändprodukter
består alla sv operativa divisioner som producerar, marknadsfiir och säljer
Swedish Match produkter Övrig verksamhet avser centrala funktioner som
utför tjänster till Swedish Match operativa divisioner. Tjänsterna omfattar,
bland annat, regulatorisk utredning och dialog, juridik och finansiering samt
en funktion för distribution. Funktionen för distribution utför tjänster till
Ssvedish Match i Sverige och Norge samt till andra tillverkare inons det svenska
distributionsnätverket. De segment som producerar, marknadsför och säljer
Swedish Match produkter är vinstgenererande medan Ovrig verksamhet går
med förlust trots redovisning sven betydande försäljning.

Rörelseseginent har slagits samman när de ekonomiska förutsättningarna är
likartade, exempelvis bmttovinstmarginal, andel kapitalinvesteringar och
påverkan från variationer i konjunkturcykeln. Även likheter när det gäller typ
av produkt, tillverkningsprocess, kunder, distributionsprocess och regleringar
har beaktats för att fastställa lämplig sammanslagning av rörelsesegment. Det
finns ingen intemfiirsäljning mellan rörelsesegmeni, och koncernens finan
siella kostnader och skatter allokeras inte till rörelsesegment.

Rörelsetillgångarna mäts inte på segmentsbasis.

Utländsk valuta
(ii Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som foreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skul
der i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs
som foreliggerpå balansdagen. Icke-nsonetära tillgångar och skulder som
redovisas till historiska anskatfningsvärden omräknaa till valutak-urs vid trans
aktionstillfihlet. Icke-nsonetära tillgångar och skulder som redovisas till verk
liga värden omräknas till den fianktionella valutan till den kurs som råder vid
tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursförändringar redovisas
sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången eller skul
den. Xhlutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarns redovisas i resul
taträkningen, valutakursdifferenser frän icke-monetära tillgångar och skulder
redovisas som rörelseintäkter och rörelsekostnader, och valusalmrsdifferenaer
från monetära tillgångar och skulder redovisas i flnansnettos.

(tij Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodseill och andra
koncernmässiga över- och unden-ärden, omräknas till svenska kronor till den
valutakurs som gäller på balansdagen. Intäkter och kostnader i en udandsverk
samhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittslcurs för perioden.
Områkningsdifferenser som uppstår vid valutaområkaing av utlandsverksam
heter redovisas som en omräkaingsresen- i eget kapital via övrigt totakesultat.
Områkningsdifferensen för ett enskilt dotterföretag återföra till resultaträk—
ningen när dotterföretaget avyttras.

Koncemens mest betydelsefulla valutor framgår av tabellen nedan:

Gessmssittsksrs Stutksrs
jsnsari—derembsr 31 december

Valuta 2017 2016 2017 2016Land

USA

Euro-länder

Danmark
O rssilien

USD

Ell fl

0 KK

ORL

8.56 8:56 8:21

9:63 9:47 9:84

1:30 1:27 - 1:32

2:68 2:48 2:48

1:03 1:02 1:llll

9:06

9:55

1:28
2:78
1:05
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NOT 1 Fortsättning

Intåkter

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

FinansielLa intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på banksnedel, ford
ringar, räntebärande värdepapper och utdelningsintäkter, räntekostnader på
län och förpliktelser, valutakursdilferenser, orealiserade och realiserade vinster
på fmansidlla placeringar och derivatinstrumrnt som används inom den finan
siella verksasnheten. Kursdifferenser som uppstår för operativa tillgångar och
skulder redovisas i rörelseresultatet.

Elfektiveäntemetoden används för beräkning av upplupet anskaffningsvärde
för den finansiella tillgången eller finansiella skulden och periodisering av
ränteintäkten eller räntekostnaden över gällande period. Effektivräntan är den
ränta som diskonterar beräknade framtida kassallöden. Ränteintäkter och
räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och
eventuella rabatter premier och andra skillnader mellan det ursprungliga vär
det sven viss fordran eller skuld och det belopp som erhålls eller edäggs vid
förfall.

Likvida medel
Likvida medel består sv kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida place
ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader
vilka är utsatts för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

FinansieLLa instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med
reglerna i TAS 39.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen iniduderarpå till
gängssidan likvida medel, kundfordringar, aktier och andra eget kapitalinstru
ment, lånefordringar och derivat. Bland sådana instrument som avser skulder och
egct kapital finns leversntörsskulder, enaitterade skuld- och eget kapitabnstru
msnt, länesksilder samt dcrivat. En finansiell tillgång eller skuld redovisas i balans
rälcningen når föeetaget blir part enllgt instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgåisgar och skulder hittas orh redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att hitta beloppen samt
det finns en svsikt att reglera posterna med ett nettubelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.

En finansiell tillgång (eller del av finansiell tillgäng) avtiies frän halansräk
isingcn när risken och rätten att erhålla kassaflöde från instrumentet upphör
eller har överförts till annan part. En finansiell skuld (eller del sv finansiell
skuld) avförs frän balansräkningen när skulden reglerats eller betalats. Finan
siella tillgångar och skulder tas upp och avförs från balansräkningcn per lik-sid
dagen.

Finansiella instrument redovisas initialt till ett snskaffningwärde motsva
rande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktiomkostnader för
utom de instrument som ingår i säkringsredovisning. Redovisning sker där
efter beroende på hur de har klassificerats enligt de kriterier som anges nedan.

Finansiella instrument, vilka värderas till verkligt värde och redovisas i
balsnsräkningen, t%r sina verkliga värden fastställda utifrån officiella mark
nadsnotertngsr för tillgångar och skulder som år noterade på finansmarkns
derna. 1 de fall det inte finns några noterade marknadsprtser för en viss finan
siell tillgång eller skuld fastställs verkligt värde genom diskontering av alla
framtida ksssaflöden till aktuell msrknadsrånta för lilmande instrument.

lAS 39 klassiicvrar fmansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror
på avsikten med förvärvet av instrumenten och bestäms vid ursprunglig
anskaffningssidpunkt. Kategorierna år följande:

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar i denna kategori innehas för handel. Dessa finansiella
instrument, som redovisas som övriga kortfristiga fordringar, värderas till
verkligt värde. Finansiella skulder i denna kategori redovisas som övriga kort
fristiga skuldec Dessa finansiella instrument innefattar koncernens derivat
som inte används för säkringsredovisning. Förändringar avseende finansiella
tillgängars och skulders verkliga värde redovisas i resultaträkningen.

Lån och fordringar
Likvida medel ingår t den här kategorin, tillsammans med lånefordringar och
kundtbrdringar, vilka redovisas i balanscäkningen till upplupet anakaffnings
värde.

Den förväntade löptiden för en kundfordran är kort och den redovisas till det
belopp som förväntas inflyla efter avdrag för potentiella osäkra fordringar, som
bedömts individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens
kostnader.

1 slutet av varje rapportperiod görs bedömningar om det finns något ned
akrivningabehov förde finansiella tillgångarna. Finansiella tillgångar sin-tvs ner
om det finns sakligt belägg på en värdeminakning, till följd aven eller flera hän
delser efter den initiala redovisningan av tillgången, och denna händelse påver
kar de beräknade framtida kassaflödena lär den finansiella tillgången.

Finansiella tillgångar som kan säljas
1 kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som
inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgängar som före
taget initialt valt att klassificera 1 denna kategori. Tillgångar i denna kategori för
vilka verkligt värde kan bedömas tillförlitligt på en aktiv marknad och värderas
löpande till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i övrigt totalresultat.
När investeringar avfiirs från halansräkningen omklassificeras tidigare redovi
sade vinster och förluster i övrigt totalresultat. Vid avyttring av tillgången redo
visas ackumulerad vinstlförlust, som tidigare redovisats 1 övrigt totalrcaultat, t
årets resultat. Tillgångar t denna kategori som saknar noterat marknadspris på
en aktiv marknad och vars verkliga värde inte kan bedömas tillförlitligt värderas
till anskaffntngsvärde och prövas regelbundet för nedskrivning. Eventuella ned
akrivningsr redovisas som rörelsekostnaden Efter delavyttringen av inveate
ringen i STG 20 lö klassificerades kvarvarande innehav som en finansiell till
gång tillgänglig för fiirsäljning. Efter svyttringen av hela innehavet i STG har
Swedish Maich per den 31 december 2017 inga finansiella tillgångar som redo
visas till verkligt värdet denna kategori.

Övriga finansiella skulder
Finansiella skulder sons inte innehas för handel inkluderar leverantörsakulder,
räntebärande skulder ont upplupen ränta. Skulder klasstficcras som övriga
finansiella skulder, vilket innebär att de initialt redovisaa till erhållet belopp
efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffntngslldpunklen värderas
lånen till upplupet ansksffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Derivat som används för säkringsredovisning
Samtliga derivat, inklusive valutäkursdifferenser, redovisas till verkligt värdet
balansräkningen. Förändringar i verkligt värde på säkringsinstrument, när
kasssflödessäkring tillämpas, redovisas i övrigt totalresuhat. Säkringsredo
visning beskrivs närmare nedan.

Derivat och säkringsredovisning
Derivatinstrument utgörs bland annat av terminskontrakt och awappar som
anskaffsts för att ekonomiskt säkra räntc- och valutaexponeringar. Värdeför
åndringar på derivatinstrument redovisas i resultaträkaingen basemt på syftet
med innehavet. Om säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas värdeök
ningar respektive värdeminskaingar på derivatet som intäkter respektive kost
nader inom finansnettot. Vid säkringsrrdovisning redovisas den vinst eller för
lust som hänför sig till den inelfektiva delen i årets resultat. 1 de fall dä derivat
används för att hantera en ränterisk tillämpar Sseedish Match säkringsredovis
ning i enlighet med lAS 39.

Kassa fiödessäkringar
När derivat används för att konvertera betalning av skulder i utländsk valuta till
fasta räntebetalningar i svenska kronor, tillämpas säkringsredovisning i enlig
het med tekailcen för kassaflödcssäkring. Förändringar av verkligt värde från
umvärdering av derivat som ingår i kassaflödessäkring och som anses vara
effektiva enligt definitionen i TAS 39 redovisas i övrigt totalresuliat och acku
muleras i säkringsreserven. Eventuella ineffektiva delar redovisas direkt mot
resultatet. Omklassificering från säkringsreserv, via övrigt totalresultat mot
resultaträkningen, görs antingen när den säkrade posten påverkar resultaträk
ningen eller när den säkrade posten har upphört att existera, till exempel vid
inlösen av skuld.

Säkring av verkligt värde
När fasta räntor omvandlas till rörliga rintor tillämpas säkringsredovisning i
enlighet med tekniken försäkring av verkligt värde. Förändringen av verkligt
värde som härrör frän omvärderingen av derivat redovisas direkt mot resultatet
och på samma sätt redovisas även den relaterade värdeförändringen frän den
säkrade posten i resultatet. Den effektiva delen av säkringen neutraliseras
därmed. Swedish Match hade inga säkringac av verkligt värde per den
3t december 20t7.

72 / Swedish Mstch 2017



FINANSIELLA RAPPORTER

NOT 1 Fortsättning

Derivat i utländsk valuta som inte används för säkringsredovtsning
För säkring av tillgångar eller skulder mot valutakursrisker används terminer
för att konvertera utländsk valuta till svenska kronor. Terminer anvands även
för vissa bindande avtal. För de derivat där säkringsredovisning inte kan till
lämpas redovisas förändringar av verkligt värde direkt i resultaträkningen och
rapporteras i önansnettoL Värdeftirändringar avseende rörelserelaterade ford
ringar och skulder redovisas i rörelseresultatet.

Leasade tillgångar
För leasade tillgångar tillämpas lAS 17. l.easing av anläggningstillgångsr där
koncernen i allt väsentligt står för samma risker och förmåner som vid direkt
ägande, klassificeras som finansiell Icasing. Koncernen har dock ingätt vissa
finansiella leasingavtal avseende tjänstebilar, kopieringsmaskiner mm. som av
väsentlighetsskäl redovisas som operationell leasing. Leasing av tillgångar där
uthyraren i allt väsentligt k-vsrstär som ägare klassificeras som operationell
lessing. Leasingavgifterna kostnadsförs linjirt över leasingperioden.

ImmaterieLta antäggningstitLgångar
(ii Goodwill
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestäm
mandr inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa för
värv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna
skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. Goodsvill
som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inlduderas i det redovisade
värdet för andclar i intresscföretag. Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum
före den 1januari 2004 har koncernen vid övergången till IRIS inte tillämpat
IPRS retroaktivt, utan det per denna dag redovisade värdet utgör fortsättnings -

vis koncernens anskaffningsvärde, och är fiiremal för nedskrivningsprövning.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade
nedskrivningar. Goodsvill fördelas till kassagenererande enheter uds prövas
årligen, eller vid indikation, för eventuell nedskrivning. Mer information om
koncernens goodsdill och prövning av nedskdvningsbehov finns i Not 12
hsmnteriella anldggningstillgstngar.

(iii Varumärken och övriga immaterielta tillgångar
Varumärken och övriga immateriella tillgångar som fön-änas av koncernen
redovisas till anskaffningsvärde minus sekumulerade avskrivningar och ned
skrivningar. Förvärvade varomärken som inte baren förutsebar gräns för nytt
)andeperioden när tillgången förväntas generera netto kassallöden till koncer
nen anses ha en obestämbar nytUandeperiod. Immateriella tillgångar med
obestämbar nyitjandeperiod skrivs inte av men testas istället årligen för ned
skrivning eller om det finns en indikation på nedskrivningsbelsov. 1 det fall
lånekostnader är direkt hänförliga till förvärv, tillverkning eller framställning
av en immateriell tillgång som tar avsevärd tid att färdigställa, inkluderas dessa
kostnader i anskaffningsvärdet.

Utgifter mr forskning som syftar till att erhålla ny teknisk kunskap redovisas
solo kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling, där forskning eller
annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter
eller processer, redovisas som övrig immatericll tillgång i balansräkningen om
produkten eller processen är tekniskt och kcsmmersiellt användbar. Övriga
utgifter redovisas i resultaträkningeo när de uppkommer Ovriga immateridlla
tillgångar innefattar främst programvara, licenser ost

(iii) Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resoltaträkningen linjärt över de immatedella till
gångarnas beräknade ekonomiska nyttjandeperioder, såvida inte sådana nytt
)andeperioder är obestämbara. Goodwill baren obeståmbar nttjandeperiod
och prövas med avseende pä nedskrivningar årligen eller så snart indikationer
uppstär på att tillgången ifråga minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella
tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De
beräknade nyttjandeperioderna bedöms individuellt, meo är normalt:
• varumärken tO—20 år
• övriga insmateriella tillgångar och balanserade utveckliogsutger 5—7 är

Bedönming av en immateriell anläggningstillgångs rrstvärde och nyttjande
period görs årligen.

Materiella anLäggningstiLlgångar
Materiella anliggningstillgångar redisvisas i koncernen till anskaffningwärde
efter avdrag för arkumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivniogsr. 1
anskaffnängsvärdet ingär inköpspriset samt kostnader direkt hånlbrbara till
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med
syftet med anskaffningen. Länekostnader som är direkt hånförliga tik inköp,
upprörande eller produktion av en tillgång som tar betydande tid att färdig-
ställa inkluderas i anskaffningsvärdet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade ekonomiska nyttjande
period. Mark och pågående nyanläggningar skrivs inte av De beräknade nytt
jandeperioderna är normalt:
• byggnader, rörelsefastigheter 1240 är
• maskinerochannan tekniskutrustnings—t2 år
• inventarier, verktyg och installationer 5—to år
• större komponenter 3—5 är

Bedömning aven materiell anläggningstillgångs rrstvärde och nyttjandeperiod
görs ärligen.

Skogaptanteringar
Koncernen har skogsplanteringar för att tillgodose behovet av råvara i täod
stickstillverkningen. Koncernen värderar regelbundet växande träd till verkligt
värde, baserat på uppskattade marknadsvärden efter avdrag för uppskattade
försäljningskostnader. Förändringar avverkligt värde inkloderas i koncernens
resultat för den period under vilken de uppkommer.

Varutager
‘arulager redovisas till det lägsta av anskalfningsvärdet och nettuförsiljnings
värdet på balansdagen. Anskaflhingsvärdet beräknas genom tillämpning av
först in/först ut-metoden (FIFU) eller till vägd genomsnittlig kostnad. Anskaif
ningsvärdet för färdigvarulager och pågående arbete innefattar råvaror, direkt
arbetskosmad, övriga direkta kostnader och produktionsrelaterade gemen
samma kostnader, baserat på normal pruduktionsnivå. Utgifter som uppkom
mer vid transport av lagertillgångarna till deras nuvarande plats och skick
insgär i anskaffningsvädet för varulagret. Räntekostnader ingär inte i värde
ringen av inventarier. Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade försäljnings
priset inom ramen för den normala verksamheten minsus beräknad kostnad för
fardigställande och försäljning av varan.

Aoskaffningsvärdet för avverkat timmer uppgär till verkligt värde med
avdrag för beräknade försäl)ningskostnader vid tidpunkten för avverkning,
bestämda i enlighet med redovisningsprincipen för skugsplanteringar.

Nedskrivningar
De redovisade värdena Dr koncernens tillgångar, med undantag for finansiella
tillgångar, skogsplanteringar, tillgångar för försäljning och avyttringsgruppcr
redovisade enligt IFRS 5, varulager, förvaltninsgstillgångar som används för
finansiering av ersättningar till anställda och uppskjutna skattefordringar,
prövas i enlighet med lAS 36 vid varje balansdag för att bedöma om det finns
indikation på nedskrivningsbehov Dm en sådan indikation flireligger beräk
nas tillgångens åteninningsvärde.

För goodwill och andra immateriella tillgångar nsed obestämbar nyttjande
period och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning
beräknas återvinningsvärdet årligen, eller vid indikation på nedskrivnings
behov. Ätervinningsvärdet definieras som det högsta av nyttjandevärdet och
verkligt värde minus kostnader för avyttring, och fastställs normalt utifrån
nyttjandevärdet beräknat med en värderingsmetod som baseras på diskoote
rade förväntade kassallöden. En nedskrivning som belastar resultatråkningen
görs när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. 1 samband med
prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på den lägsta nivån av
grupper av ksssagenererande enheter, baserat på produktgrupper och geogra
fiska marknader, som följs upp sv ledningen. Mer information om koncernens
goodsvill och prövning av nedskrivningsbehov finns i Not 12 /mrnaterielta
anläggntngstillgiingar.

Äterföring sven nedskrivning som redovisats under tidigare perioder för
andra tillgångar än goodwill redovisas när det finns en indikation på att ned
skrivningen som redovisats under tidigare perioder inte längre finns eller kan
ha minskat. En nedskrivning som redovisats för goodwill iterförs inte under
kommande perioder.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal
eller infisrmell förpliktelse som följd av en inträffad händelse, och det är troligt
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förplik
telsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Belopp som redovisats som avsättning är den bästa uppskattningen av den
ersättning som krävs Dr att reglera den nuvarande förpliktelsen vid rapport
periodens slut, med beaktande av risker och osäkerheter kring förpliktelsen.
När en avsättning stdetas genom att bedöma kassallödet för att reglera den
nuvarande förpliktelsen är dess redovisade värde nuvärdet av dessa kassaflöden
(i de fall där påverkan från pengars tidsvärde ärväsentligt).

AktiekapitaL
Äterköp sv egna aktier redovisas direkt mot eget kapitaL
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Ersältningar titt anstäLlda
Kortfristiga ersättningar till anställda
Kortfristiga förmåner till anställda, exempelvis fast lön, semester, vinstdelning,
rörlig lön och övriga förmåner, vilka förväntas bli reglerade inom tolv måna
der, redovisas som kostnader i resuhaträkningen när tjänsterna erhålls.

Kostnader för vinstdelningsprogrammet och incitamentsplaner (rörlig lön)
redovisas löpande under räkenskapsåret då ersättningen intjänas, baserat på en
prognostiserat utfall. Detta innebär an kostnaden perio&seras under året.
1 samband med årsbokslatet genomförs en slutlig beräkning av årets kostnad
baserat på det faktiska utfallet för året Eventuella justeringar av tidigare rap
porterade kostnader för incitamentsprogram redovisas också löpande vid upp
datedng av det prognostiserade utfallet för respektive plan.

Långfristiga ersättningar till anställda
Styrelsen har erbjudit vissa ledande befattningshavare ett långsiktigt incita
mentaprogram där befattningshavaren efter en treårig prestationsperiod kan få
en kontant honm baserad på fastställda resultatmål för prestationsperioden.
Kostnaden för den långsiktiga incitamentaplanen redovisas under intjänande
perioden inklusive de sociala avgifter som år tillämpliga för det respektive land
där befattningshavaren arbetar. Kostnaden för incitamentsprogrammet redovi
sas som personalkostnad med motsvarande belopp redovisat som en långfristig
avsättning för uppskjuten ersättning i balansräkningen. Avsättningen blir före
mål för granskning utifrån faktiskt resultat under prestationsperioden med
eventuella förändringar av det förvåotade utfallet redovisat i resultaträkoingen.

Berättigade deltagare i progranunet har förbundit sig att köpa Swedish
ålaich aktier för hela den erhållna ersättningen, netto efter skatt, och att
behålla dessa aktier under en period som inte understiger två år.

Ersättningar vid uppsägning
Koncernen redovisar ersåttoingar vid uppsägniogar oos en händelse ger upphov
till en förpliktelse gentemot en anställd när koncernen avslutar en anställning
före den normala pensioosdagen eller när en anställd frivilligt accepterar avgång
i utbyte mot dessa ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid oppsäg.
oissg vid den tidigaste av följande dagar: (a) när koncernen iiste längre kan dra
tillbaka erbjudandet om dessa ersättoiogar eller (b) när företaget redovisar kost
nader för en omstrukturering som faller inom ramers för lAS 37 och innefattar
betalning av ersättoingarvid uppsägning. Om företaget har lämnat ett erbju
daode för att uppmuntra frivillig avgång beräknas ersättningar vid uppsägning
baserat på hur många anställda som förväntas acceptera erbjudandet.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämds som förmånsbestämda
pensionsplaner, varav vissa med förvältoingstillgångar i särskilda sliftelser
eller motsvarande. Pensionsplanerna finansieras genuin inbetalningar från
respektive konceroföretag och dess anställda. Oberoende aktuarier beräknar
storleken på de förpliktelser som respektive plan har och omvärderar peosioos
plaoeroas antaganden varje år

Peosionssvgifter för svgiftabestämda planer redovisas som kostnad i
resultateäkoiogeo når de uppkommer.

Pensionskostoaden för förmånsbeståmda planer beräknas enligt den så
kallade Projected Unit Credit-metoden på ett sätt som fördelar kostnaden
under den anställdas återstående yrkesverksamma liv. Dessa kostnader värde
ras till nuvärdet av förväntade framtida utbetsloiogar med användning av en
diskonteriogsräota som motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligaöooer
eller statsobligatiooer med en återstående löptid som uisgefår motsvarar de
aktuella åtagandeoa. Kostnader avseende tjänstgöring, kostnader avseende
tjänstgöring under tidigare perioder och eventuella administratiooskostnader
som är hftsförligs till förmänsbestämda pensionspianer klassificeras som rörel
sekostoader. En finansiell komponeot som beräknas utifrån diskimterings
räntan på nettoskulden eller oettotillgäogen redovisas i liososnettot. Den
finansiella komponenten redovisas som räntekostoader eller räotcintäkter,
netto per plan.

För de amerikanska förmånsbestämda planerna fastställer Swedish Match
diskontäriogsråntao som används vid beråkningarna av pensionsförplilnel
serna baserat på en ränta som mstchar ouvårdet av de framtida kassaflödens
i planen med motsvarande ränta på avkastningskurvan (yield cune).

Diskonteringsräntan som används vid beräkning av räntekostnad på de
amerikanska peosioosförpl&telseroa samt intjänandekostoadeo är samma
diskonteriogsränts som uppkommer från att matcha nuvårdet sv framtida
kassafiöden på pensionsfärpliktelsen respektive intjänandet.

Förde större förmånsbestämda planerna i USA så tillämpas samma process
på pbneas kassaflöde för totjänandekostuaden för att ta fram diskooteringa
räntan som används vid beräkning av intjänaodekostnaden.

För övriga planer använder Swedish Match metoden med en vägd genom
snittlig diskonteringsrånta som utgörs avavkastuingsknrvan (yield curvel som
använts för att värdera förpliktelaen.

1 Swedish Match koncerubalanaräkning redovisas pensionsåtagandet för
funderade planer netto efter avdrag för det verkliga värdet på planens förvalt
ningstillgångar. Funderade planer med nettotillgångar, det vill säga med för
valtningstillgängar som överstiger åtagandena, redovisas som långfristiga ford
ringar. När beräkningen leder till en nettutilågäng och det inte finns något
lägsta fundedngskrav är det redovisade värdet för tillgången begränsat till det
lägre av överskottet i planen och nuvärdet av framtida kostnader avseende
tjänstgöring som företaget ska stå för. Beräkning av diskunterat värde på för
mänsbestämda förpliktelser och förvaltningstillgångarnas verkliga värde kan
ge upphov till omvärderingsvinster och -förluster. Dessa uppstår när det
faktiska utfallet avviker från det beräknade resultatet eller när tidigaee gjorda
antaganden förändras. Värderingsskllhader som uppstår vid umvärderingen
av förmänsbestämda planer redovisas som aktuariella vinsterlförluster i övrigt
totalresultst når de uppstår.

Når det föreligger en skillnad mellan hur pensiunskostnaden fastställs fören
juridisk person och koncernen redovisas en avsättning eller fordran avseende
särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran avse
ende särskild löneskatt är inkluderad i nuvärdet av nettuförpliktelsen eller
nettotillgången. Särskild löneskatt avser pensionsplaner i Sverige.

1 Sverige har koncernen förmänsbeatämda förpliktelser efter avslutad
anställning för tjänstemän, vilka är försäkrade av Alecta. Mecta är Sveriges
största llvförsåkringsbolag och tryggar större delen av den privata sektorns
förmånabestämda pensionsplaner, ITP-planen. Alecta kan inte lämna särskild
information för respektive kunds förpliktelser och verkligt värde för till
hörande tillgångar vilket år nödvändig information för Swedish Match för att
kunna redovisa förpliktelserna i enlighet med reglerna för Ormånsbestämda
pensionsplaner. Alla förpllkteber i anslutning till de svenska flPplanerna
redovisas därför som avgiftsbeståmda planer i enlighet med reglerna för
pensionskassor som omfattar flera arbetsgivare.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt orh uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktioner redovisas i
övrigt totalresultat varvid tillhörande skatteeffekt ocksll redovisas i övrigt total-
resultat.

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

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemäsaiga vården på
tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporära
skillnader som uppkommer vid första redovianingen sv goodwill, första redo-
visningen av tillgångar och skulder som inte år rörelseförvärv och som vid tid
punkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt
resultat, eller temporära skillnader hänförllga till andelar i dotterföretag och
intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur redovisade värden på till
gångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt
beräknas med tillämpning av de skattesatser eller skatteregler som är beslutade
eller beslutade i sak per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader
och underskottsavdrag för skatt redovisas endast i den mån det är sannolikt att
dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms som sannolikt att de kan utnyttjas.

Eventuatförptiktetser
En eventuallbrpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör
från inträffade händelser och vars förekomst endast bekräfiss sven eller flera
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas,
som skuld eller avsättning, på grund sv att det inte är troligt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas.

ResuLtat per aktie

Beräkning sv resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till moder
bolagets aktieägare och det viktde antalet utestående aktier under året Det
förekommer ingen potentiell utspådnångseffekt på antalet aktier då företaget
inte har tilldelat några optioner till ledande befattningshavare eller nyckel-
personer.

ModerboLagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridisk person som
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801 1 Eortsättnng

utfärdats av Rådet för finansiell rapporlering. Enligt RFR 2 ska moderbolaget. i
årsredovisningen för den juridiska personen, tillämpa alla IfRS-standarder
och uttalanden som godkänts av EU så långt som möjligt inom ramen för års
redovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som kan
göras från If RS.

Skitlnaderna mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper
framgår nedan.

Dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intrcsseföretagvärderas till anskaffuingsvärde. Det
innebär att transaktionskostnader vid förvärv ingår i anskafiningsvårdet. 1
koncernens redovisning kostnadsförs förvärvsrelaterade kostnader för dotter-
företag när de uppstår.

Ersättningar till anställda 1 moderbolaget tillämpas andra grunder för
beräkning av förml.nsbestämda planer än de som anges i TAS 19. Moderbolaget
följer Tryggandelagens bestämmelser och finansinspektionens föreskrifter,
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentli
gaste skillnaderna jämfört med reglerna i lAS 19 år hur diskontenngsräntan
fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån
nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar och att alla
aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Ytterligare en skillnad, jämfört med vad som anges i lAS 19, är att ingen till
gång redovisas om förvaltningstillgångarna, värderade till marknadsvärde,
överstiger förpliktelserna. 1 de fall förvaltningstillgängarna understiger förplik
telserna redovisas dock en avsättning.

Skatter
1 moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatte-
skuld. 1 koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp pä
uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Äktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos nsouagaren och aktiveras i

aktier och andelar hos givaren, samtidigt som bedömning görs av eventuellt
nedskrivningsbehov. Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas i resultat-
räkningen som bokslutsdispositioner i enlighet med RfR 2.

0 Kritiska uppskattningar och bedömningar

för att upprätta finansiella rapporter i enlighet med International Financial
Reporting Standards (Tf RS) krävs att uppskattningar, bedömningar och anta
ganden görs vilka påverkar de redovisade beloppen och följaktligen kan det
faktiska utfallet komma att avvika från gjorda uppskattningar.

Immaterietta tittgngar
Enligt IfRS ska immateriella tillgångar definieras som att de antingen har
bestämd eller obestämd nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar med obe
stänsd nyttjandeperiod skrivs inte av, utan testas istället årligen för nedskriv
ningsbehov. Goodwill har enligt IURS per definition obestämd nyttjandeperiod
och skrivs därför inte a’c förvärvade varumärken utan någon förutsebar tids-
gräns för vilken tillgången förväntas generera nettokassaflöden till koncernen,
anses ha obestämd nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. förvärvade varu
märken har ansetts ha bestämda nyttjandeperioder och skrivs i allmänhet av
över en period på 10-.20 år. Nedskrivningsbehovet för varumärken och insma
teriella tillgångar som skrivs av prövas när det finns förhållanden som tyder pä
att värdet på de immateriella tillgångarna har minskat. Nedskrivningspröv.
ningar innebär att ledningen gör väsentliga bedömningar, till exempel anta
gande om prognostiserade kassaflöden som används vid värdering av tillgång
arna. Händelser i framtiden kan innebära att ledningen drar slutsatsen att det
finns tecken på nedskrivningsbehov och att en irnmateriell tillgång har minskat
i värde. En nedskrivning till föl)d av detta kan få en väsentlig effekt på verksam
hetens ställning och resultat. Koncernens immateriella tillgångar per den
31 december2017 uppgick till 2 088 M5EK och avskrivningar uppgick till
59 MSEIC Beloppet för goodwill, som ingår i immateriella tillgångar, uppgick
till 1 212 MSEK. Se Not 12 hn,nateriella antäggningstillgtingar för ytterligare
information om nedskrb’ningsprövning av immateriella anläggningstillgångar.

Rättstvister
Bolaget är involverat i ett antal rättsliga processer. Även om det år företagets
övertygelse att man har en god position i dessa tvister kan ett oförmänligt utfall
inte uteslutas, vilket kan få en negativ påverkan på företagets resultat.
Koncernens rättstvister förklaras mer ingående i Not 30 Ätaganden samt

euentuatförpliktelser och eventualtiltgringar.

Ersättningar titt anstättda efter avstutad anstättning
Kostnader och förpliktelser hånförliga till förmånsbestämda pensionsplaner
redovisas i koncernens finansiella rapporter baserade på aktuariella beräk
ningar. Aktuariella beräkningar är baserade på antaganden om diskonterings.
ränta, framtida dödlighet, kompensationsökning mm., ofta för en lång tids
period. Det verkliga utfallet kan komma att avvika från gjorda antaganden,
vilket kan leda till att det belopp som redovisats i balansräkningen justeras.
förpliktelserna i koncernens förmånsbestämda pensionsplaner och sjukvårds
planer efter avslutad anställning per den 31 december 2017 bedömdes över
stiga förvaltningstillgångarnas verkliga värde med 1 058 MSEK. Koncernens
förmånsbestämda planer beskrivs närmare i Not 23 Ersättningar titt anstättdn.

Ø
Swedish Match rörelsesegment bygger pä den interna rapporteringsstrukturen.
Swedish Match högsta verkställande beslutsfattare är koncernens verkställande
direktör och koncernchef som följer upp och fattar beslut om verksamhets
frågor utifrån produktområden. Koncernens rapporteringssegment är Snus
och moist snufl Övriga tobaksprodukter, Tåndprodukter och Övrig verksam
het. Snus och moist snuif, Övriga tobaksprodukter och Tändprodukter repre
senterar operativa divisioner som producerar, marknadsför och säljer Swedish
Match produkter. Övrig verksamhet representerar staber och centrala funktio
ner som utför tjänster till Swedish Match operativa divisioner.

Snus och moist snuffär rökfria tobaksprodukter som främst säljs i Sverige,
Norge och USA och tillverkningen sker i Sverige, Danmark och USA. Sverige
år världens största marknad för svenskt snus mätt i konsumtion per capita. Den
norska marknaden, som är mindre än den svenska, har under de senaste åren
uppvisat en stark tillväxt. USA är världens största marknad för moist snuif mätt
i antal dosor och är ungefär fyra gånger så stor som den skandinaviska snus-
marknaden. 1 Sverige och Norge är Swedish Match marknadsledande, 1 USA är
Ssvedish Match den tredje Största aktören på marknaden för moist snuif och
har en snabbt växande position inom svenskt snus. 1 USA och Sverige säljer
Swedish Match även nikotinportionsprodukter Utan tobak. Några av de största
varumärkena år General, Göteborgs Rapé, Kaliber, Kronan, Ettan, Grov och
Catch i Sverige, General, G.3, The l,ab och Nick &Johnny i Norge och Long
horn, Timber Wolf och General samt ZYN i USA.

Övriga tabuksprodukter består av cigarrer ocls tuggtobak som säljs i USA
samt ‘khew bags” som tillverkas i Danmark och säljs på vissa europeiska mark
nader. Swedisls Match är en av de största aktörerna på den amerikanska mark
naden för nsassmarknadscigarrermed välkända varumärken såsons Garcia y
Vega, Game by Garcia yVega, 1882, White OwI, och Jackpot, vilka tillverkas i
Dominikanska republiken och USA. Swedish Match är den ledande tillverka
ren i USA av tuggtobak och produkten säljs framför allt i de södra delstaterna
och det största varumärket är Red Man. Marknaden i USA för tuggtobak visar
på en nedåtgående trend. Företagets största varumärken för ‘khew bags” inklu
derar Thunder och General Cut.

Täudprodukter innefattar tillverkning och distribution av tändstickor och
tändare samt kompletterande produkter. Swedish Match år marknadsledande
på ett flertal marknader för tändstickor. Varumärkena är mestadels lokala och
mycket starka på respektive hemmamarknad. Exempel på varumärken är
Solstickan, Swan Vestas, Tres Estretlas, Fiat Lux och Redheads. Ssvedish Match
största varumärke för engångständare är Cdcket. Koncernens största marknad
för tändare är Ryssland. Kompletterande produkter inkluderar externt produ
cerade rakhyvlar, batterier och glödlampor som säljs under varumärket fiat
Lux främst på den brasiliassska marknaden.

Övrig verksamhet representerar staber och centrala funktioner som utför
tjänster till Swedish Match operativa divisioner. De änster som utförs inom
Ovrig verksamhet innefattar onsräden såsom regulatorisk utredning och dia
log, juridik, finansiering och rapportering samt en funktion för distribution.
funktionen för distribution utför tjänster till Swedish Match i Sverige och
Norge samt till andra tillverkare av tobaksprodukter och OTC-produkter
(“Over The Counter”) inom det svenska distributionsnätverket. De segmcnt
som producerar, marknadsför och säljer Swedish Match produkter år vinst
genererande medan Övrig verksamhet går med förlust trots betydande försälj
ning. Intäkterna från Övrig verksamhet, som är hänförliga till funktionen för
distribution, anses inte vara ett viktigt mått på företagets utveckling och resul
tat och ligger inte till grund för resursallokering inom koncernen. Intäkterna
från försäljningen av Ssvedish Match produkter på den svenska och norska
marknaden redovisas inom produktområdet Snus och moist snufi funktionen
för distribution redovisar intäkter som motsvarar bruttobeloppet som fakture
rarats för leveransen av tredje paris tobaksprodukter på den svenska markna
den men ansvarar inte för marknadsförings- och försäljningsaktiviteter avse
ende sädana produkter. Swedish Match åtar sig kreditrisken för
belopp och risken för tredje parts produkter för en kort period,
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SItT 3 Fortsättning

Pors tsesegment

Kencerneetern torsäIning
Av- och nedskrivningart’

Snus och Övriga Summa Resultatandet Swedish Maich
msist svalt tobsksprodukter Tändpredukter Ovrig verksamhet rärelsesegment i STS koncernen

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

5403 5277 4636 6283 1291 1316 6693 6676 16101 15551
—205 —186 —81 —63 —42 —60 —53 —50 —381 —339

—
— 16101 15551

—
— —381 —339

Resuttatendeler i
intressetäretagt’ — — 7 2 1 1 2 1 10 4 — 176 10 180
Rörelsernsultat 2357 2197 1776 1705 211 219 —126 —132 6218 3990

-

176 6218 6166
Större engångspester
Intäkt från ändrad törmånsptan 17 — 53 — — — — — 69 -— —

-
69 —

Realivatiensvinst från törsätjning
avtomt — — — — —- - — 107 — 107 — — — 107 —

AvyttringavaktieriäTO — -- — — — — - — — — — — — 197 1 208 197 1 208
Omvärdering titt verkligt värde
törSTllaktier — — — —

—— :. — — — —

— 902 — 902
Avyttring av
distributiensanläggning — — — — — — — — 145 — 145 — — — 165
Röretneresuttat, inkt. större
engångnpnater 2376 2197 1828 1705 211 219 —19 13 6396 6136 197 2285 6591 6620
Finansiella intäkter 156 53

Finansiella kostnader
— —396 —684

Renuttatföreskatt 4352 5988
n Nvdskrivningaravmatertstiaaeuggeingstittgåegerom 1 MStKltl tärSvesoch msistsosttech 1 MStK Ist törbvriga tohakspmduktsninga nsdskriuvrvgarharniorisavimmatvrietiaantätgoingstitte5near

Heitret 2siöivkisdsrarevdast Swedish MatchandeiavSTO-sneiiornsuitoi tram bli datumet tördelavnitrinevo iseptember Oäretterhurreuutiutandeion i nTn omklassiticorutssom en tinunsieatitiio.

Snus och Ovriga Summa Resettatandet Swedish Match
muist nnutt tobakspredukter Tdndpredukter Onrig verksamhet röretsesegment i STS koncernen

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2816

Resultat från försäljning av
anläggntngntitlgångar

-

Realisatiensresuttat vid
törsätjning av materiella
antäggningstillgängar —1 —0 1 0 1 0 —1 —6 0 —6 — - — 0 —6

Investeringar
Materietla
anläggningstittgångar’1 211 247 88 191 47 76 24 23 369 537 — - — 369 537
Immaterielta
anläggningstittgängar 8 121 — — 1 6 7 4 8 129 — — 8 129

1 Ivuesteringari materiella aeiänneioestitletvgartörtändpraduktsserksamheten inkisderaräterpiantering auskog

Geografisk information

tabellen nedan hänför eig försäljning till externa kunder till det lund där kunden har sitt säte och anläggningstillgångar baseras på det land där företaget har sitt
säte.

Externa intäkter och anläggningstlllgångsr fördelas pä de största länderna enligt följande:

Antäggningstittgångar’t

2017 2016

MSEK Procent MSEK Procent

Information om större kunder
Swedish Match försäljning genercras frän en däveruffierad kundportfölj och koncernen äe därför inte beroende av en enskild kund i någon nämnvärd ututräckning.
Koncernens ensldh största kund stod för 8 procent av koncernens totala nettoomsättning, varav 4 procent inom Snuu och moist snuif och 4 procent inom
Ovrig verksamhet.

dvs från det att produkternu ankommer till Swedish Match distributions
anläggning till det att produkterna levereras till detaljhandeln.

Enligt lAS t 8 var således Swedish Match huvudman och redovisade intäk
terna frän försäljningen av tredje parIs produkter baserat på det fullständiga
priset till detaljhandeln, varav distributionsavgiften utgör en immateriell del.
Resultatet från Ovrig verksamhet består av det konsolidemde resultatet från

centrala funktioner i vilket funktionen för distribution genererar en mindre
vinst från distributionsavgiften och övriga funktioner gär normalt med förlust.

Det finns ingen intern försäljning mellan rörelsesegmenten och koncernens
finansiella kostnader, såväl som skatter, sllokerav inte till rörelsesegmenten.
Röcelsetillgångarna mäta inte på segmentsbasis. För intern rapportering upp
rättas segmentarapporteringen i enlighet med IFRS.

Fdrndljning titt euterna kunder

2017 2016

Land MSEK Procent MSEK Procent

Sverige 7 839 69 7 763 50 1 975 60 6 788 69

USA 6056 35 5679 37 1238 25 1326 19

Önrigavärtden 2286 14 2109 16 1734 35 856 12

Totalt 16101 100 15551 100 6947 100 6968 100
it andra aeläggeingsbagängarän tinaesielierestmmest. eppskjuteu skuttelerdringarack peesionshtlgäegar
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0
Den 31 augusti 2017 förvärvade Swedish Match 100 procent av aktierna i V2
Holding ApS (“V2 Tobacco”) inklusive bolagets dotterbolag. Köpeskfflingen
uppgick till 732 MDKK och betalades kontant. Valutakursen DKKJSEK var
1:28 vid förvärvstidpunkten.

V2 Tobacco är ett danskt bolag som är verksamt inom rökfri tobak. Bolaget
som grundades 2006 har en modern och flexibel produktionsanläggning i
Silkeborg i Danmark. V2 Tobaccos produktportfölj inkluderar varumärkena
Ibunder, Offroad och Phantom. Bolaget är verksamt i över 23 länder och de
främsta marknaderna är Danmark, Sverige, Tyskland och Schweiz samt inter
netförsäljning och en liten men växande närvaro p3 vissa andra europeiska
marknader. Den årliga produktionsvolymen av ‘hew bags” och snus uppgår
till knappt 20 miljoner dosor.

V2 Tobacco ger med sin moderna och anpassningsbara produktion Swedish
Match förbättrad flexibilitet och utökade möjligheter att kunna tillmötesgå
konsumenternas förändrade önskemål. För Swedish Match innebär förvärvet
även ett ytterligare steg i riktning mot visionen om en “värld utan cigaretter’
En av de två grundarna har samtyckt till att stanna kvar i bolaget, som till
största del kommer att drivas självständigt i förhållande till Swedish Match
övriga verksamhet.

Omsättningen hänförlig till V2 Tobacc sedan förvärvet den 31 augusti2017
och som inkluderas i koncernens nettoomsättning uppgick till 76 MSEK. för
samma period bidrog V2 Tobacco med 32 MSEK till koncernens resultat efter
skatt. Om V2 Tobacco hade konsotiderats frän och med den 1januari2017
skulle koncernens nettoomsättning ha inkluderat en omsättning från V2
Tobacco om 198 MSEK och ett resultat efter skatt om 74 MSEK.

Effekter av förvärv
Nedanstående tabell visar de förvärvade tillgångarna och skulderna till verkligt
värde och som redovisas i koncernens balansräkning vid fiärvärvstidpunkten,
inklusive goodwill csch effekten av förvärvet på koncernens kassaflöde:

Verkligt värde
redsvisat i

koncernen’1

Materiella anläggningstillgångar 88
Vsrumärken och programvara 363
Långfristiga finansietla fordringar 0
Varslager 66

Kundtordringar och övriga kortfristiga tillgångar 32
Totala likvida medel 8
Långfristiga skulder 22

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 62
Latent skatteskuld 79
Identifierbara tiLlgångar och skulder, netto 372

Koncernens goodwill — 565

Talat köpeskitting 937

Avgår, likvida medel i den förvärvade verksamheten 8

Nettoeffekt av förvärvet på koncernens Likvida medeL 929
1) De irväraade verktigavärdena som rapporterats per dec31 december 2017 är baserade pö den

sIut5ilSga iörv5rosana[ysen

GoodwiLl

Goodwill hänförlig till förvärvet avser främst bolagets etablering i flertalet
snabbväxande marknader för nischade tobaksprodukter, bolagets moderna
och flexibla produktion, erfarna försäljningsorganisation och verksamhets
processer. Omedelbara synergibesparingar förväntas bli begränsade i och med
att bolaget till största del kommer att drivas självständigt i förhållande till
Ssvedish Match övriga verksamhet. Ingen del av värdet på goodwill förväntas
vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvskostnader
Förvärvskostnader uppgick till 4 MSEK och avser främst konsultationskostna
der i samband med due diligenceprocessen. Förvärvskostnader redovisas i
resultaträkningen som administrationskostnader.

Förvärvade kundfordringar

Värdet av förvärvade kundfordringar uppgick till 31 MSEK, varav samtliga
förväntas att erhållas.

Eventuatförptiktetser

Inga eventualförpliktelser frän förvärvet har identifierats.

Ø Övriga röre[seintäkter och övriga röretsekostnader

Ovriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader specificeras nedan:

2017 2016

Valutakursvinster 29 29
Valutakursförluster —30 —35
Resultat trän försäljning sv anläggningstillgångsr 0 —6
Totalt —1 —12
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PersonaL

Medelantalet anställda under 2017, inklusive tillfälligt anställda, uppgick i moderbolaget till 46 neh i knncernen tillS 413. För 2016 var motsvarande siffra 43
respektive 5 070. Ökningen av det genomsnittliga antalet anställda hänför sig främst till expansionen av cigarrprnduktinnen i Dominikanska republiken.

Koncernens anställda fördelade per land sammanfattas i tabellen nedan: Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppdelade på könU:

2017 2016 2017 2016

Medetantat Idärav Medetantal ldarav Vid perio- därav Vid perio- därav
anställda man, 96) anstatida män, %l dens sist män, 961 dens sist män, 961

Moderbolaget Moderbotaget

Sverige 66 48 63 46 Styrelseledamöter 10 60 10 50

Dotterföretag VD och övrig ledning 9 70 8 75

Belgien 2 50 3 33 Koncernen
Brasilien 617 71 652 67 Styreisetedamöler 113 61 97 50
Danmark 50 67 — — VD och övrig ledning 63 79 66 86
Dominikanska republiken 2253 56 1 873 55 ii Styreisnssppieanierna ingtrinte i tabotien. Vnrbntäiiande dnekiärnr sam 550cr i boiagsstyreine

ing3r bidn baiegorin Stvmisetndamäter och i VD och övri5 ledning
Filippinerna 208 69 270 57

Nederlönderna 98 95 99 95
Norge 65 60 65 67

Schweiz 2 50 2 50

Sverige 1 004 61 1 073 61

Turkiet 15 73 15 73

USA 993 70 995 70
Dsriga länder — — — —

Totalt 5413 62 5070 62

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader sammanfattas nedan:

2017 2016

Löner och andra varav pensions- Löner och andra Varav pensions
ersältniegar Sociala kostnader11 kostnadertizi ersättningar Sociala kostnader kostnaderti

Moderbolaget 95 48 16 89 62 13
Dollerlöretag 1 551 666 200 1 461 660 198
Totalt 1646 712 226 1550 602 211

Sociala hosinador nami peenionbesinader lär sti7 dr nobiusian vinsi rIo aodrad iorminspian om 69 MStK.
ii 0cnioras som bosinad lärfäreånsbesiämda pcnsionspiaecroch inbetainingar iiS asgiiisbusiäwda peesionspianer Inahissinn sarskiid ibnasbatil.

1 moderbolagets pensionskoatnader ingår 7 MSEK (7) som är hänförliga till verkställande direktör och övrig koncernledning som i genonsanitt bestod svaju
personer under 2017 och sju personer under 2016.

1 dotterföretagens pensionskostnader ingår tO MSEK (9) hänförliga till verkställande direktörer och övrig ledning bestående av i genomsnitt 20 personer
itticier 2017 (16 personer 2016). De förmänsbestämda förpliktelserna hänförliga till verkställande direktörer och övrig ledning per den 31 december 20t7 uppgick
till 93 MSEK (96).

Löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktören samt övrig ledning och anställda sammanfattas nedan:

2017 2016

Slyretse, VD och Styrelse, VD och
övrig tedningti varaerörtig lön Övriga anställda övrig ledningil varav rörlig lön Övriga anställda

Moderbotaget

Sverige 49 20 66 49 21 41

Dotterföretag

Totall i dollerföretag 67 30 1 414 66 28 1 396
Totalt 116 50 1660 113 69 1637

Söreisnn,VD ochuvrig Indeing öcstod i genemseittan ta personerlihi i moäerbntagnr Verhstaiiandc dirnkiärnroch övrig icdoiog i dottertäretagnnbnsioä igenomsoiti aula eersonerlitl.saraven eersoe
sar medlem i koncerniedningen Färytteriigare intormation om erszfttning iii honcernieäningnn, se tabeiino trsätining och övriga färmlnersit knncnrnindningnn.

Under 2017 har 46 MSEK (50) koatnadsförts till en vinstandelsatiftelse avseende koncernens personal i Sverige.

Ersättning tilL Swedish Match AB:s styrelse
Arsstämman den 4 maj 2017 beslutade att för tiden fram till nästa årsstämma Inga rörligalönereller andra förmåner betalades tifi atyrelseledamöterna för
den tt april 2018 ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 1 040 000 SEK, styvekearbete under 2017. Under 2017 utgick en inläsningsersättning till de tre
till vice ordförande ska arvode utgå med 870 000 SEK, till övriga stämmovalda arbetstagarrepresentanterna i styrelsen med 57 676 SEK vardera, och för de tre
styrelseledamöter ska arvode utgå med 735 000 SEK vardera samt att ersätt- suppleanterna med 43 169 SEK vardera. Inläsningsersättningen betalades av
ning för kommittéacbete ska utgå med 260 000 SEKvardera till ordförandena i det bolag i vilket arbetstagarrepreaentsnten var anställd. Arvoden utbetalda för
kompensationskommittén och revisionskommittén samt att övriga ledamöter i 2017 och 2016 till ärsstämmovalda styrelaeledamöter framgår av följande
dessa komenittéer ska erhålla 130000SEK vardera. Inget styrelsearvode ska tabeller:
utgå till atyrelseledamöter anställda i koncernen.
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Styretsearvoden

2017

Styrelse- KsrnpensaUons Revisions- Totalt arvode för
arvode kommitté kommitté styrelseatbeteTSEK

Conny Karlsson
Styrelseordförande 1 860 260 — 2 100

Andrew Cripps
Styrelseledamot 870 — 130 1 000

Charles Blixt
Styrelseledamot 735 130 — 865

Jacqueline
Hoogerbrugge
Styrelseledamot 735 130 — 865

Pauline Lindwslt
Styrelseledamot 735 — — 735

Wenche Rolfsen
Styrelseledamot 735 — 130 865

Joakim Westh
StyreLseledamot 735 — 260 995

Totatt 6 385 520 520 7 625

2016

Styrel5e- Kompensations- Revisons- Totalt arvode för
TSEK arvode kommitté kommitté styrelsearbete

Conny Karlsson
Styrelseordförande 1 750 250 -. 2000

Andrew Cripps
Styrelseledamot 830 — 125 955

Charles Blixt
Styrelseledamot 700 125 — 825

Jacqueline
Hoogerbrugge
Styrelseledamot 700 125 — 825

Wenche Roltsen
Styrelseledamot 700 — 125 825

Meg Tivéus
Styrelseledamot 700 — 250 950

Joakim Weoth
Styrelseledamot 700 — 125 825

Totalt 6 080 500 625 7 205

Ersattning och övriga förmåner titt koncerntedningen

Ärsstämman den 4maj 2017 fastställde följande riktlinjer för bestämmande av
ersättning till och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och
övriga medlemmar i koncernledningen. Medlemmarna i koncernledningen
omnämns “Koncernledningen’

Riktlinlernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla
medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, adekvat kompetens och kvalifi
kationer. 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 dar den
enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas med
avseende på medlem i Koncernledningen som utses efter rikilinjernas anta
gande och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna
avtal så medger.

Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön i
form av ett ettårigt incitametltsprogram och ett långsiktigt incitaments
program, pension, övriga förmåner samt villkor vid uppsagning.
1. Fast lön: Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara marknadsanpassad

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 incitamentsprogram
med utbetalning påföljande år beroende på programmets utfall och ett lång.
siktigt program med en prestationsperiod som inte ska understiga tre år.
Den rörliga lönen ska i huvudsak baseras på specifika, tydliga, fitruthe
stämda och mätbara finansiella eller operationella kriterier fastställda av sty
relsen i förhållande till verkställande direktören samt av kompensations
kommittén avseende övriga medlemmar i Koncerniednlngen. Den rörliga
lönen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och ska reflektera
den praxis som gäller i del land där den enskilda koncernledningsmedlem
men är bosatt.

Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats på grund
val av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart telaktmga.

3. Vinstandelssystein: Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinst
andelssystem.

4. Pensioner och försäkringar: Älderspension, invaliditets- och sjukersättning,
förmåner avseende sjukvård och livförsäkring ska överensstämma med den
praxis som gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är
bosatt. Pension för nya medlemmar t Koncernledningen ska företrädesvis
utgöras av premiebaserade pensionsplaner.

5. Argångovedertagnm.m.: för medlem i Koncernledningen ska sex månaders
ömsesidig uppsägningstid gälla. fast lön under uppsägningstiden och
avgängsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den
fasta lönen för tvä år. Koncerniedningsmedlem bosatt utanför Sverige kan
emellertid erhålla uppsägningstid och avgångsvederlag som är konkurrens
kraftiga i det land koncernledningsmedlemmen har sin hemvist.

6. Övrigaförmåner: Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska
utgå i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner ska
utgöra ett begränsat värde i förh3liande till den totala ersättningen och ska
motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

7. Styrelsens rätt attfrcingå riktlinjerna: Styrelsen äger rätt att frångå de avårs
stämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda
skäl för detta.

8. Beredning och beslut: Det ska inom Ssvedish Match styrelse finnas en kom
pensationskommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och övriga anstallningsvillkor för Koncernledningen utom såvitt
avser den verkställande direktören. Kommittén ska även bereda och fram
lägga beslutsförslag för styrelsen i frågor rörande lön och annan ersättning
och övriga anstäfiningsvillkor för den verkställande direktören. Därutöver är
kommittén behörig att besluta (och i förhållande till den verkställande direk
tören behörig att föreslå beslut till styrelsen) om kriterier och mål avseende
den rörliga lönen till Koncernledningen. Kommittén är även behörig att, i
förhållande till såväl verkställande direktören som till övriga medlemmar av
Koncernledningen, besluta om i vill.cen utsträckning sådana kriterier och
mål har uppnåtts.

Tillämpning av riktlinjerna avseende rörlig lön 2017
1 syfte att säkerställa alt Koncernledningens intressen överensstämmer med
aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka möjligheten att behålla medarbe
tare samt i syfte att främja Koncernledoitsgens aktieägande i bolaget omfattar
den rörliga lönen dels ett ettärigt kontant program, dels ett treårigt kontant
program där det ettåriga programmet innefattar ett incitament for Koncern
ledningen att förvärva och behålla aktier i bolaget, medan det långsiktiga pro -

grammet ska innefatta en uttrycklig skyldighet att köpa och behålla aktier i
bolaget. Prestationstiden för det kortsiktiga programmet ska vara ett är och för
det långsiktiga programmet tre år.

Ettirigtprogrmmmfiir rörlig län: För den verkställande direktören och övriga
medlemmar av Koncernledningen bosatta i Sverige ska den rörliga lönen enligt
det ettåriga programmet maximalt uppgå till 70 respektive 60 procent av den
fasta lönen för 2016. 1 syfte att fölia lokal marknadspraxis ska motsvarande lön
för koncernledningsmedlemmar som är bosatta utanför Sverige maximah
uppgå till 70 procent av den fasta lömsen för 2018. Med förbehåll för berättigade
undantag ska dems maximala rörliga lönen reduceras med motsvarande 20 pro
centenheter för sådan koncernledningsmedlens som inte åtar sig att förvärva
aktier i bolaget för åtminstone 50 procent av den erhållna nettoutbetalningen
efter skatt och att äga dessa aktier i minst tre år. Den lägsta nivå som ska uppnås
för att erhålla någon utdelning samt den nivä vid vllken maximal ersättning
kan erhållas ska beslutas i början av varje år. Dessa beslut fattas av styrelsen
i förhållande till den verkställande direktören samt av kompensations
kommittén i förhållande till Koncernledningen i övrigt.

Långsiktigt program för rörlig lön: Den långsiktiga rörliga lönen för verk
ställande direktören och övriga medlensmar av Koncerniedningen ska, med
undantag för vad som anges nedan, maximalt kunna uppgå till antingen
45 procent av den fasta lönen 2017 eller 750 000 SEK. beroende på Koncern
medlemmeos ansvarsområde. Med förbehåll för berättigade undantag ska
samtliga koncernledningsmedlemmar förvärva aktier i bolaget för hela den
erhållna neltoutbetsiningen efter skatt och behålla dessa aktier i minst två är.
En koncernledningsnsedlem bosatt utanför Sverige kan därutöver delta i ytter
ligare ett långsiktigt incitamentsprogram vars maximala utfall är begränsat till
100 procent av den fasta lönen vartannat år.

Utfallet av det långsiktiga incitamentsprogrammet beror på två kriterier som
beslutades i början av 2017, men som mätt under hela prestationsperioden
2017—2019. Huvuddelen av utfallet baseras på koncernens rörelserestiltat från
produktområden under 2017—2019 och resterande del baseras pil nettoomsätt
ningen exklusive SMD Logistics AB för perioden 2017—2019. för båda kriteri
erna krävs en förbättring lämlört med 2016 för att det ska ge utfall i programmet.
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Ersättning och övriga förmåner titt koncerntedningen

Förmäns
Osriga Pensions- bestämda

törmåner kostnader Summa törpliktetserTSEK Fast lön Rörlig lön

Verkställandedirektören 2017 6835 6706 129 2556 16222 —

2016 6638 7703 166 2462 - 16950 —

Övriga medlemmar av koncernledningen 2017 19 726 20 305 2 336 6 576 68 961 32 869
2016 17667 19809 1625 5895 — 66796 23407

Totalt 2017 26561 27009 2465 9128 65163 32869
2016 24305 27513 1 571 8358 61 746 23407

Kommentarer till tabellen
• 0 slutet av 2017 bestod konceruledningen av nio personer inklusive verkstäl

lande direktören. Vid årsskiftet var verkställande direktören orh fem övriga
medlemmar i koncernledningen anställda i moderbolaget orh tre medlem
mar var anställda i dotterföretag.

• 1 slutet av 2016 bestod koncernledningen av åtta personer inklusive verkstäl
lande direktören. Vid årsskiftet var verkställande direktören och sex övriga
medlemmar i koncernledningen anställda i moderbolaget och en medlem
var anställd i dotterföretag.

• Rörlig lön hänför sig till upplupna kostnader som belastar koncernens
resultaträkning under året för det kortsiktiga och långsiktiga incitaments
programmet.

• Övriga förmäner avser bilförmåner, sjukförsäkring, tandvård, livförsäkring,
klubbmedlemskap och andra förmåner.

• Den redovisade pensiomkostnaden avser kostnaden för förmånsbestämda
pensiensplaner och avgifter till avgifsshestämda pensionsplsner (exklusive
löneakatt).

• Under 20t7 och 2016 har ingen resultatbaserad kompensation (tantiem)
betalats ut till koncernledningen.

• Under 2017 och 2016 har inget avgångsvederlag betalats ut till koncern-
ledningen.

Rörlig lön
Under 2017 omfattades koncernledningen svett kort- och ett längsiktigt mci
tamentaprogram (rörlig lön), som beskrivs närmare under presentationen av
riktlinjerna för lön och andra ersättningar ovan.

Prestationskriteriet för VD, stabscheferna och majoritrten av divisionsche
ferna i det kortsiktiga incitamentsprogramnset för 2017 var kniscernens rörel
seresultat frän produlctomrädena. Två medlemmar i koncerniedningen hade
viss andel baserat på samma prestationskriterium som VD uch resterande
andel baserat på prestationskriterirr anpassade till respektive operativ enhet.

Prestationskriteriet för VD och övriga medlemmar i koncernledningen idel
längsiktiga incitamentsprogram som inleddes 2015 och som avslutades 2017,
var baserat på koncernens ackumulerade rörelaeresultat från produktomrädena.
ltcträffande det finansiella prestationskriteriet var tröskelvärdet för utbetalning
och snälet för att maximal utbetalning ska utgå 10 120 MSEK respektive tt 296
MSEK för den totala preatationsperioden. Kompensationakommktén fastställde
dct totala prestationsresultatet för det långsiktiga programmet till 100,0 procent.

1 det långsiktiga incitamentspmgrammet som inleddes 2017, år prestadons
kriteriet För VD och övriga medlemmar i koncernledningeo koncernens acku
mulerade rörelaeresultat för produktområden (vikt 75% av kriteriet) och kon
cernen ackumulerade nettoomsättning exklusive SMD Logiatics AB (vikt 25%
av kriteriet) för åren 2017 till 2019. Ingen utbetalning kommer att ske avseende
detta kriterium om ingen förbättring har gjorts jämfört med koncernens jäm

0 Arvode och kostnadsersttning tiLL revisorer

Revisionskostnaderna ingår i administrationskostnader enligt Följande:

Arsede erh ksstnadsersättsing till resissrer 2017 2016

Delaitte KPM0
Revisionasppdrag 7 7
Revisionsserksamhet atöser revisionsuppdraget — 0
Skatterädgivning 1 0
Andra uppdrag 1

Totalt 9 9

Årastärnman utsåg Deloitte till att ersätta KPIvIG som bolagets revisorer för
räkenakapsåret 2017.

Andra uppdrag inlduderarjuridisk- och finanaiell rådgivning avseende
ersättningar till anställda.

förbara resultat för 2017. Kostnaderna för det långsiktiga incitameotsprogram
mcl kostnadaförs löpande under det räkenskapsår då ersättningen intjänas,
baserat på ett prognostiserat utfall. 1 slutet på äret genomförs en slutlig beräk
ning av årets kostnad baserat på det faktiska utfallet. )uateringar av tidigare
redovisade kostnader för långsiktiga bonuaprogram reduvisas också löpande
vid uppdatering av det prognostiserade utfallet för respektive plan under pre
stationsperioden. Då det längsiktiga programmet sträcker sig över tre år kom
mer det slutliga resultatet att fastställas först i slutet av den treåriga preatations
perioden.

Utöver de ovannämnda programmen deltog medlemmarna i koncernled
ningen bosatta i USA även i ett treärigt lokalt program. Detta lokala program
löper över tre år och vartannat är startas ett nytt program. Programmet kan
således komma att ge utfall vartannat år. Maximak möjligt utfall i denna plan
motsvarar den fasta årslönen vartannat år.

Pensioner

Verkställande direktören
Verkställande direktören har en pensionsälder på 62 år och omfattas av ITP
planrn för lönedelar upp till 30 inkomstbaabrlopp. Peosionen enligt ITP
planen ska vara slutbetald vid 62 års ålder. Därutöver erlägger företaget en
peosionapremie på 40 procent av den del av den fasta lönen som överstiger 30
inkomstbasbelopp till en avgiftsbestämd peosionaplan.

Övriga medlemmaravkoncernledningen
De medlemmar av kooceroledningeo sons är bosatta i Sverige har en pemions
ålder på antingen ö2 är eller6S är och omfattas av ITP-planen för lönedelar upp
till 30 inkomstbaabelopp. Därutöver erlägger företaget för nägra av koncern
ledoingsmedlemnsarna en pensionspremie motsvarande högst 35 procent av
den fasta lönen över 30 gånger inkomstbasbeloppet. Två medlemmar av kon
cernledniogen, som är bosatta utanför Sverige, omfattas aven förmänsbestämd
peosionaplan med prnsionsälder 65 år. För denna medlem uppgår den årliga
rörliga lönen till högst 50 procent av den fasta lönets vid beräkning av
peosionsförmåner.

Övriga anstäLLningsvillkor

Avgngsvederlag mm.
För kooceroledningen, inklusive den verkställande direktören, gäller sex
månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgängsvederlag utgår med ett belopp
motsvarande ma’dmalt 18 månaders fast lön om bolaget säger upp anställ
niogsavtalet

Den verkställande direktören och tre övriga medlemmar i kooceroledningen
kan själv säga upp sina anställniogar med rätt till avgångsvederlag enligt ovan
om en större organisationaförändring inträffar som våsentligt begränsar deras
befattningar.

0 RöreLsens kostnader fördeLade på kostnadssLag

Rdrelsekestnader 2017 2016

Personalkeatnader 2 288 2 232
As- och nedakrivningar 381 339
Direkt material 2 141 2 061
Fardiga ssmr från eaterna lillserkare 6 534 4516
deriga rörelaekoatnader 2550 2417
Totalt 11896 11565

Kostnader för forskning och utveckling redovisas i reaultaträkoingeo som
övriga rörelsekostnader. Under 2017 uppgick kostnader för forskning och
utveckling till 149 MSEK (126).
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Finansnetto

Finansiella intäkter

Utdelningar

Ranteintäkter hänförtiga titt pensionsfordringar

Ränteintäkter hänförliga titt tån och fordringar

Ränteintäkterhänförtiga titlfinansiella instrument
redovisade till verkligt värde resultaträkninoen

J Skatter

2017 2016 Väsentliga delbelopp av inkomstskatten för de räkenskapsår som slutade den

107 — 31 december 2017 respektive 2016 fördelas enligt följande:

2 2 Skattekostnad redovisad i resultaträkningen 2017 2016
12 17 Aktuell skatt

Finansiella kostnader

Räntekostnader häntörliga till pensionsskulder

Räntekostnader hänförtiga till övriga finansiella
skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde

Räntekostnader hänförliga till finansiella instrument
värderade till verkligt värde i säkringsrelationer

Ränlekostnader hänförliga till tinansiella instrument
redovisade till verkligt värde i resultaträkningen

Realiserat verkligt värde från återköp av obligationer
inkluderat tillhörande derivatli — —62 Totalt

Netto vatulakursförändringar —3

Ovriga finansiella kostnader ‘c
_

Totalt —396

Finansnetto —240
Fvregäerido är inkiuderar 16 MSEK övertört trän eget kapital

NOT 10 Fortsättning

—952 —865

Omvärdering av vinst/förlust på kassaflödessäkringar 23 16

Total skatt redovisad i övrigt totatresuttat —110 56

Total skatt redovisad utanför resuttaträkningen —110 54
ii Den uppskjutna skatten pS akiuarinfla vinster/förluster pI förmånsbesiänrda ponsronspianor

i USA hari huvudsak p1uerkai au skoie’eforrnen i USA, ofiektiv iräv och mod 2018, högra
penuionsinbviainingar och er, iniäki frän ändrad rorn,Insvian USA

Avdragsgilla och skatteptiktiga temporära skillnader i balansräkningen för räkenskapsåren som slutade den 31 december 2017 respektive 2016 sammanfattas nedan:

Netto

Förlustavörag 107 — 107 107 — 107

Kundfordringar 1 — 1 2 — 2

Pensioner och övriga förmåner efter avslutad anställning 278il —7 285 583 20 563

Anstältningsförmåner 98 — 98 161 — 161

Immateriella anläggningstillgångar 3 303 —300 39 321 —281

Materiella anläggningstillgångar 9 189 —180 19 215 —196

Periodiseringsfond — 333 —333 — 281 —281

Varulager 0 32 —32 1 66 —65

Kättskatt i utländska dotterföretag — 87 —87 — 68 —68

Finansiella tillgångar 55 — 55 33 — 33

Övrigt 15 — —2 17 66 1 65

Totalt 566 935 —369 992 971 21

Kvittning mot uppskjutas skattefordran/skuld — — — —54 —54 —

Netto uppskjutna skatteskutder och uppskjutna
skattefordringar 566 935 —369 938 917 21
11 Minskningon au don uppskjutna skaiieisrdran pI pensionerach övriga törmänerefieravsiutad ansiäiInng är huvudsakligen orsakad av skatinsänkningen av botagsskaiien rUSA. eftoktiv frän den 1 ianuan

2018, högre pensronsrnbetainrngar och en iniäki trän ändrad tkrrnänspian i USA.

Neltot av uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skaltefordringar för röken- Per den 31 december 2017 uppgick koncernens oredovisade avdragsgilla
skapsåren som slutade den 31 december 2017 respektive 2016 sammanfattas temporära skillnader, exidusive förlustavdrag, till 8 MSEK (8). itibellen visar
nedan: storleken på koncernens förluslavdrag och när de förfaller:

Förändring av uppskjutna skatteskslder, setts 2017 2016 År

Ingående balans, netto —21 —263 2017

Uppsk1uten skatt redovisad i resultaträkningen

Uppskiuten skatt redovisad i övrigt totalresullat

161 286 2018

110 —56 Därefteretleringentidsgräns 68611

119 12 Summa redovisade skattemässiga förlustavdrag 686
369 —21 Summa skattemässiga förtustavdrag för vitka ingen

skattefordran redovisats

Skatteovrkvi Sverige har gracskai och däretier nekot avdrag fordol yrkade skaitemässiga
underskotiot Swedish Maich gor en arnan bedömning och haröverkiagut beslutet

36

Totalt 156

Skatt på årets resultat

Justering födigam år

Total skatt —791 —581

—781 —576

—10 —7

2017 2016 Uppakfuten skatt

—53 —66
Uppkomst och återföring av temporära skillnader

Effekt av ändrad skattesats

—263 —275 Totatt uppskjuten skatt

Summa skatter

—73 —68

—167 —277

6

________

—7
—161 —286

0
Inkomstskatt redovisad utanför resultaträkningen 2017 2016

Uppskutenskatt —110 54

—2 Detta innefattarr
Skatt redovisad i övrigt totatresuttat

Aktuariella vinster och fdrluster. netto, häntdrliga till
—431 pensioner

—110 54

_13311 39

Uppskjutna Uppskjutna
Uppskjutna skatleskutder och uppskjutna skattotordringur skattefordringar skatteskulder

2017 2016

Uppskjutna Uppskjutna
Netto skatiefordriogar skatteskulder

Valutakursdifterenser

Utgående balans, netto

Belopp
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Avstämning mellan skattekostnaden och resultatet före skatt multiplicerat med ResuLtat per aktie
den svenska skattesatsen för räkenskapsåren som slutade den 31 december
2017 respektive 2016 sammanfattas nedan:

2017 2016 Årets ressllat hänförtigt titt moderbolagets
Anstämning as effektiv skattesats 96 MSEK 96 MSEK aktteägar&’

Resultat före skatt 6352 5988 Årets resultat hänförtigt till moderbolagets
aktieagare, eaktssive intakter fran STS

Svensk akattesats 22,0 957 22,0 1 317

Årets

ressltat hanfortigt titt moderbolagets
Jastertng for uttandska skattesatser 2,6 111 1.9 112 aktieägare, esklusise större engångsposter och

intäkter från STG2i
0,0 —2 —0,7 _391l

‘ägt genomsnittligt antal utestående aktier,
0,2 10 0,1 5 föreochefterutspädning

—2,9 _1282t —8,7 52Ot

Redovisat resultat från
infresseföretag, netto etter skatt

Aktuell skatt förtidigare år

Ej skattepliktiga intäkter

4» ImmaterietLa anLäggningstiLtgångar

Bolaget har inga utställda optioner och ingen utspådoing av aktier.

lntnsateriella anläggningstillgångar per den 31 december bestod sv följande:
Övriga immatvriella

Goodwill Varomärkes tiltgåogar” Totalt

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Anskaffningsvärde vid årets början 769 710 1 046 1 016 630 220 2223 1 966
lnköp/investeringarOt — — . — — 15 207 15 207

Röretseförvärv 565 — 363 — — — 900 —

Försäljningar/Ut rangeringar —— — . — —. — —2 — —2 —

OmklassftceringarSt — — —
— 5 2 5 2

Vatatakursdifferenser etc. ..z2 — —26 29 0 0 58 68

Anskaffningsvärde vid årets slut 1 281 769 1 361 1 046 667 630 3 089 2 223

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

Årets avskrivningar — — —18 —16 —62 —37 —59 —53

Försätjnisgar/Utrangeringar — — — — 2 — 2 —

Vatufakursditfereoser etc. — — 29 —22 0 0 29 —22

—39 —39 —769 —781 —193 —153 —1 001 —973

1262 710 592 266 254 277 2088 1250

Ackumuterade av- och nedskrivningar vid årets slut

Boktört värde vid årets slut

it Onriga immaterintla tittgängarbestär huvudsakligen av pregeamvara. kuensor och patenträtter
21 tnkdp/invnsteringarvnder2Ot7 iehtudervrinvnsteringaremå MSEKt79l sumvusertdenärai pateot ören pnrtionsprvdvkt med eibvt,n men utan tobak, utan mvtsuvraodekassvttödesnttnkr
31 under2at7vmklassiticerades 5 61556 trän matnnetta avtäggoinsstiltg0ngvrtpSnåvndn nvvnl.äggningt titlduniga immatnnevatitlglvgartmjukuvral

Före och etter utspädeing 2017 2016

3600 5123

3309 6967

2952 2693

180096690 187116474

El avdragsgtlla kostnader 0,2 10 0,1 8 Resultat peraktie, före ochetteratspädsisg, SEK 2017 2016
Oredovisade underskott 0,0 1 0,0 2 Resaltat perakf ett 18:88 27:38
Effekt av forasdrtng av ekattesats —0,1 0,0

Ressltat peraktie, eaklasive istäkter från STS 18:37 26:66
Ovriga poster 0,0 —1 —0,6 —21 Resattat per aktie, eoktasive släkter från STS
Redovisad effektiv skatt 21,9 952 16,6 865 och större engångsposter2t 16:39 16:39

1 Onn vvanttgt lSga redovisade skattnoatsen 2016 arett resultat av shattetrta storm engängspester, 1 Oesvttatnt tör helirnt 2016 inkluderareedast Swedish Matuh andelav STOs nvttoresuäat tram till
det vill saga kapttalvtnster trOn vwttr:ngvrna av aktier t STO, en umvaedentog tttt warknvdsvarde datvmet tar den pvrtietta auyttrieyen i september 25t 6. Oärntter har rnsultatvndetnn i STS
av kvarvarande aktter i STS och tecsatningnn av en distrikutinnsantaggntng t Svnrtge samt redo- emktassiticerats som en tinaesielt tillgång Hetåret 2017 inkluderar uldetningarteän STS.
visat resultat trän tntmuskteretag setts etter shatt. tt Jvsterat tör Swedish Matuh större engängspsstnr Större engångspvstnr tar 20t7 inkluderaral Steere engängsposter tor 2017 inktuderarvinster teån tsrnaltetnavrna av aktter i STS och en hapitatvinuterteäv törsätjeingen av aktieri STS, i tvS emgOngar, om totalt t97 61SEK t2td 61SEK
shattefrt eeut vid terselletno av ee tomt etter shatt päverbat av eatvtakvrutdrtustert, en reatisativnuvinst tras törsöl1sing av tomt om 10751 Ostagsskattesänkningen i USAtilt 21 pracentettektiv trOn dec 1 ivnuari 20t0. har en positiv nette- MSEK samt ev intäkt trOn ändrad törmåeaptav am 69 61SEK 43 61SEK ettershattt. Större
eSekt 906 MOEK. engängspestnr tdr2Olb,naravuamttiga varskattefeia, iehtuderae kapitalvinsterträn törsätivingen

av aktier i STS, i tv0 omgängar, em totalt 1 209 MSEK och trän awttnivgen as ev divtributions
anläggning om 145 MStK samt en erealiserad vinst om 902 61SEK trän omsärderingen av kvar
varande innehav i STS till marheaduvärde.

82 / Swedish Match 2017



FINANSIELLA RAPPORTER

NOT 12 Fortsättning

Inga laneutgifter för immateriella tillgångar har aktiverats under 2017. grad. Beräkningen av kostnaden för lån baseras på lokala riskfria räntenivåer
Koncernens immateriella tillgångar bedöms alla ha bestämd nyttjande- mcd en landspecifik riskpremie för tillämpliga marknader, lokala skattesatser

period med undantag för goodwill, samt det förvärvade varumärket ‘Ihunder i och en för Swedish Match specifik räntemarginal. Beräkningen av kostnaden
V2 Tohacco, som per definition i If RS har obestämd nyttiandeperiod. Dr eget kapital baseras på CAPM-modellen (Capital Asset Pricing Model) där

Av- och nedskrivningar har kostnadsförts i resultaträkningen enligt nedan: genomsnittsbeta för branschen justerat förkapitalstruktur, lokala riskfria rän
. - tor och en riskpremie Dr eget kapital appliceras. 1 och med att lokala räntor

Av- och nedskrrvningst .ingar t beraknmgen av dtskontenngsrantor, at berakmngarna av nyttjande
2017 2816 värdet känsligt för ändrade marknadsförhållanden.

Kostnad för sålda varor —1 0 När nedskrivningsbehovet för goodwill prövades under 2017 översteg nytt

Försäljningskostnader —19 .. 9 jandevärdet de redovisade värdena för samtliga kassagenererande enheter. För

Administrattonskostnader att beräkna kassafiöden efter den explicita prognosperioden har en slutlig till

Tot tt 59
växtfaktor om 2 procent (1) använts Dr Ovriga tobaksprodukter, 2 procent (2)

a för Tändprodukter och 1 procent (1) för moist snuif-verksamheten i USA.
Nyttjandevärdena översteg även de redovisade värdena för samtliga kassa

Goodwitt genererande enheter när en känslighetsanalys genomfördes som ökade div

Nedskrivningsbehovet av koncernens goodwill prövas årligen ellervid tndika- konteringsräntan med 2 procentenheter eller minskade tillväxtfaktorn med

tion på nedskrivningsbehov 1 samband med prövning av nedskrivningsbehov 2 procentenheter. Applicerade förändringar i viktiga antaganden visar således

fördelas goodwill på den lägsta nivån av grupper av kassagenererande enheter, inga indikationer på nedskrivningsbehow

baserat på produktgrupper och geografiska marknader, som följs upp avled
ningen. De redovisade värdena Dr dessa grupper av kassagenererande enheter Goodwttt och varumarken med obestamd

.

.• nyttjsndeperiod i kassagenererande enheter
;amfbrs med deras aten’snmngsvarde, vilket faststalls utifran nytt;andeeardet.
Om det redovisade värdet är högre kostnadsförs mellanskillnaden i resultat-
räkningen.

Nyttjandevärdet på en kassagenererande enhet beräknas med en värderings
modell som baseras på diskonterade förväntade kassafiöden. Kassafiödena
prognovtiseras expllcit förde kommande fem åren och därefter tillämpas en Verksamhetes för Övriga
slutlig tillväxtfaktor Dr att beräkna slutvärdet. Kassaflöden som används i VIlt tobaksproduktert’
deringsmodellen prognostiseras mot bakgrund av historisk erfarenhet och Verksamheten för
prognoser, och i övrigt på antaganden som ledningen anser vara rimliga. Dessa Tänöprodukter
antaganden kan bli föremål för förändring om förutsättningar förändras eller Verksamheten för moist
informationblir tillgänglig som påverkar antagandena. De främsta antagan- i USA
dena vid beräkning är försäljningstillväxt, EBII’DA-marginal, rörelsekapital Totatt
och investeringsbehov, diskonteringsränta och slutlig tillväxtfaktor på det fria

2017 innvhlLleroarumarken med obestämd nyttjandeporicd om totalt 323 MOtA
kassafiödet. Diskonteringsräntomaberäknavgenom attviktakontnaden för län 21 Diskonterrn5sr5ntvrnvvisarWACCjusteratförkassaftddv frtnskatt

och kostnaden för eget kapital med målet för Swedish Match skuldsättnings -

e MaterieLta

Materiella anläggningstillgångar per den 31 december bestod av följande:

Kassagenererande enhet

8,3 1.317 6,8 462

13,2 170 12,7 170

10.0 78 8,3 78

1,565 710

Maskiner och andra Inventarier, verktyg och Pågäende
Byggnader och mark tekniska anläggningar instaliationer nyanläggningar Totalt?l

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Anskaffningsvärde vid årets
början 1309 1252 3896 3587 816 729 263 163 6283 5651

Inköp/investeringar 5 37 103 76 76 100 176 310 355 521

Rörelseföwärv 38 — 49 — 1 — — — 88 —

Försätjningar/strangeringar —6 —74 —59 —39 —24 —35 0 —1 —87 —150

Omktassittceringar3t 25 37 219 180 1 2 —250 —221 —5 —2

Valutakursdtfferenser etc. —45 57 —190 175 —10 20 —11 1 1 —257 263

Anskaffningsvärdevidåretsstut 1 328 1 309 6017 3896 857 816 175 263 6377 6283

Ackumuterade av- och
nedskrivningar vid årets början —538 —696 —2 860 —2 589 —691 —436 0 —1 —3 891 —3 521

Årets avskrivningar —38 —36 —201 —176 —81 —72 — — —320 —285

Årets nedskrivningar 0 — —1 —1 —1 0 — — —2 —1

Försäljningar/utrangeringar — 19 59 39 22 33 — — 81 91

Valutakur5dtfferenseretc. 27 —26 137 —133 8 —16 0 0 172 —175

Ackumuterade av- och
nedskrivningarvidåretsstut —569 —538 —2867 —2860 —563 —491 0 0 —3959 —3891

Bokfört värdevid årets slut 779 770 1 150 1 036 315 326 175 262 2618 2392

1 byggoaderooh mark inglr mark och marktörbätteingarlitl ds bokfärtobrde av 99 MCCC 1051.
1 totata materiella antägsornsst,sgäogar ingir nte skogsplanteringar

St 1 omblass,Iicvrinoar inolr materiella anläoonrnostrtloflnoar som omktassrtrcerats frln pio3vndc nnaniaqnn:nqar.,,.,.,.,“2517 omktassircerades 5 USER frän plglondenyantäggnieg till rnlokoara.

Pågående nyanläggningar hänför sig främst till investeringar 1 produktionsanläggningar.
Inga låneutgifter för materiella anläggningstillgängar har aktiverats under 2017.
Av- och nedskrivningar under året om totalt 322 MSEK (286) belastade kostnad för sålda varor i resultaträkningen med 239 MSEK (210), administrations

kostnader med 24 MSEK (25) och försiiljningskostnader med 58 MSEX (51).

Genomsnitttigl
vägd kapital-
kostnad före

Genomsnittligt
vägd kapitat
kostnad före

skatt skatt
2017, %21 2017 2016, %2t 2016
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SkogspLanteringar

Skogsplanteringar per den 31 december bestod av följande:

Skogsplanteringar 2017 2016

Bakfört värdevid årets början 150 110
lnköp/investeringar/nyptantering 14 16
Omklassificeringarlill lager —8 —8
Valutakursdifferenseretc. —17 32
Bokförtvärdevidåretsslut 139 150

Koncernens skogsplanteringar består av poppel- och tallskog i Brasilien som
per den 31 december2017 uppgick till 5890 hektar. Trädens ålder varierar från
nyplantering upp till 30 år. Skogen innehas i syfte att säkerställa tillgången på
virke för delar av produktområdet Tändprodukter.

Den under året awerkade skogen värderades till 8 MSEK vid tidpunkten för
avverkning och bestod av 89028 kubikmeter virke.

Värdet på skogsinnehaven värdena regelbundet till verkligt värde, baserat på
en uppskattning av volym och på marknaden gällande virkeapriaer med avdrag
för föraäljningskoatnader. Volymuppakattningen baseras på ålderakategori och
virkestyp, mätning av höjd och diameter på träd samt antalet tråd per areal.
Viekespriser baseras på jämförbart virke.

Vid avverkning av koncernens tallskog finns krav på åierplantering. Vid
normal årlig avverkning innebär detta att cirka 150 hektar återplanteras. Under
2017 återplanierades 129 hektar (156) tallskog. För närvarande finns inget
ntotsvarande krav vad gäller poppel.

Skogsplanteringar kan angripas av skadeinsekter, sjukdomar och bränder.
För att minska dessa risker tillämpas ett program för skade- och brand
hekämpning.

AndeLar i intresseföretag

Koncernens andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

AndeLar i intreaseföretag

Scandinavian Tobacco Group (STG) är en världaledande tillverkare av cigarrer
uds piptobak. Fram till och med den 9 februari ägde Swedish Match 49 procent
(49 miljoner aktier) i STG. Den 10 februari 2016 noterades STG på Köpen
hansnsbörsen, Nasdaq Copenhagen, och i samband med börsnoteringen avytt
rade Swedish Match 17,9 miljoner aktier och den 7september2016 avyttrades
ytterligare 13 miljoner aktier. Under 2017 sålde Swedish Match de kvarvarande
lä,l miljoner aktierna.

Under 2016 redovisades Swedish lvlatch resultatandel i STG med ett kvartals
lördrlljning, för helåret 20t6 ett belopp om 176 MSEK. De redovisade siffrorna
för helåret 2016 speglar endast resultatandelen fram till datumet för den parti-
ella avyttringen i september. Därefter har innehavet i STG omldassificersts som
rts finansiell tillgång, vilket innebär att det tredje kvartalet 2016 endast tokIo.
derar två tredjedelar av Swedish Match renultatandel av STGs nettoresultat för
andra kvartalet. 1 och med omklsssificeringen har Swedish Match slutat att
redovisa resultatandel sv STG i resultaträkningen. Förändring av marknads
värdet av innehavet i STG redovisas som en komponent i övrigt totalresultat till
dess att innehavet realiseras. Från och med det ärde kvartalet 2016 redovisas
ingen reaultatandel iS’TG pä grund av nmktassificeringen till finansiell tillgång.
På grund av omldaasificeringen redovisas utdelningar frän STG som en finan
siell intäkt i Swedish Match resultaträkning. Under 2017 erhölls utdelning
från STG om 107 MSEK redovisad som en finansiell intäkt. Förra året erhöll
Sseediah Match en utdelning frän STG om 191 MSEK vilken rapporterades
säsom utdelning från intressebolag.

Under ljärde kvartalet avyttrade Swedish Maich sitt 40 procentiga innehav i
Arnold André GmbH & Co. KG, ett cigarrföretag i Tyskland.

Övriga intresseföretag, vilka inte är av betydande karaktär för Swedish
Match, är en ägarandel på 32 procent i Malaysian Maich Cn. SDN. BHD. och
en ägarandel på 25 procent i EB Road Cargo AB. Malaysian Match Co. SDN.
BHD är en distributör av framför allt tändstickor och tändare i Asien. EB Road
Cargn AB som genom sina dotterbolag tillhandahåller vägtransporter med
SMD Logistics AB som en stor kund.

Siffrorna i tabelleh nedan avser förändringen i bnklört värde.

lntressetsretsg 2017 2016

Bokfört värde vid årets början 122 4 845

Andelar i iniressetöretag
— 5

Andel av nettnressllal i intressetäretag 10 180
Andel sv ävrigt lotalreastlal i intressefäretsg — —22
Utdelningar från iniresseldretag 0 —192
Nedskrivning as investering11

— —ä
Asyl trieg as 40-prscenfigt innehav i Areeld André —111 —

Asyl tring ss aktier i STG — —3 024
Dmklasnifirering as aktier i STS till en finansiell tillgång — —1 796
Valotakursdifferenseretr. 2 132
Boktörtvärdevidåretsslut 22 122
5 Nedvkrivnin5 av insesinring äiinr5S Road Carga as.

Nedan specificeras total finansiell ställning för intresseföretagen och det mot
svarande bokförda värdet. De redovisade siffrorna för 2016 speglar endast
resultatandelen fram till datumet för den partiells avyttringen i september.
Därefter har innehavet i STG omklansificerats som en finansiell tillgång.
Swedish Match resultatandel för övriga tntresseföretag redovisas med en
eftersläpning på en månad, baserad på dess interna finansiella rapportering.
Justeringar till följd av intresseföretagens ärliga revision återspeglas i de efter
följande rapporteringsperinderna. Den 40 procentiga andelen av Arnold
André såldes under oktober2017 och därav redovisas endast resultatpnster
till och med tredje kvarlalet i labellen nedan.
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NOT 15 Fortsättning

Scandinavian Tobacco Övriga
Group AlS intresseförolag Totalt

2017 2816 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning — 5 596 1 161 1 167 1 161 6 761

Rärelseresoltal — 806 36 17 36 821

Resultat — 574 25 11 25 585

Övrigt totatresultat — —73 — 0 — —73

Åretstotalresultat — 500 25 11 25 511

Summa omsätfningslitlgångar — — 123 586 123 584

Summa anldggningstillgångar — — 73 139 73 139

Summa kortfristiga skulder — — 74 292 76 292

Samma långfristiga skulder — — 68 150 68 150

Eget kapital - — — 53 281 53 281

Egetkapitalandel — — 17 117 17 117

Goodwill — — 5 5 5 5

Bokförtvärdevidåretsslut — — 22 122 22 122

Transaktioner med intresseföretag

Inom ramen för den normala verksamheten genomför Swedish Match transaktioner med intreaseföretag. Deasa transaktioner är priasatta enligt marknadsmässiga
villkor. Fordringar p2 dessa bolag uppgick till 13 MSEK (25). Försäljningen till intreasefdretsg uppgick till 66 MSEK (142). Skulder till dessa bolag uppgick till
2 MSEK (2). Totala inköp frän introsseföretag uppgick liii 3 MSEK (58).

Ø Övriga Långfristiga finansieLLa tiLLgångar VaruLager

Under 21)17 såldes samtliga innehav i FFC. Långfristiga linansiella tillgångar
Varulager per den 31 december, efter avdrag för inkuranu ocls fordelat pävad

under 2016 hänförde sig till innehav i STG. Per december 2016 ägde Swedish
som bedöma vara återvinningabart inom tolv månader (kortfristiga) respektive

Match 18 069 906 aktier i STG, vilket motwarade 2 761 MSEK och cirka 18,1
efter mor an tolv månader (längfrisliga), består av foliande poster:

procent avdet totala antalet aktier i STG. Efter den partiella avyttringen av 2017 2016
aktier i STG i september 2016, hade Ssvedish Match inte längre något bety- -________

dande öallytande i STG, dirnaed omklaaaificerades innehavet frän andel i
Kort- LOng- Kort- Lång

intresoeföretsg till en finansiell tillgång. Vid tidpunkten för omklaasificeringen
Varulager Irisliga fristigu totalt frisfiga fristiga Totalt

omvärderades aktierna i STG till verkligt värde och en omvärderingsvinst om Fdrdigaarulagar 703 — 703 576 — 576

902 MSEK redovisades i koncernens resultaträkning under tredje kvartalet Produkten arbete 60 — 40 66 — 44

2016. Den totala kapitalvinaten från avyttringarna av aktier i STG uppgick till Rålobak 491 126 617 670 147 617
197 MSEK (1 208). Kapitalvinsterna inklusive verkligt värde omvärderings- Oarigi insats- och
vinsten har redovisats som större engångsposteri koncernens resuhaträkning. forbrukningsmalerial 283 — 283 306 — 304

Totalt 1516 126 1642 1395 147 1561

Övriga Långfristiga fordringar och övriga fordringar Under 2017 har varulagret skrivits ner med 23 MSEK (19).
1 övrigt insats- och förbrukningsmaterial ingår avverkad skog som redovisas

Långfristiga fordringar bestod per den 31 december av följande poster: till verkligt värde med avdrag för försähningskostnader. Avverkad skog utgör
en föraumbar andel av övrigt insats - och förbrukningsnnatedal.

Llsgfristigv fsrdrisgar 2017 2016

Långfristiga finansiella fordringar 613 676

Nello pensionslitigångar 88 90

Ovriga långfristiga fordringar 10 10

Totalt 711 774

Långfristiga finansiella fordringar inkluderar valutakurasäkringar som
används för att minska valutakursexponeringen av moderbolagets obligations
lån upptagna i utländska valutor om 342 MSEK (391). Den större delen av det
resterande värdet på de långfristiga finansiella fordringarna hänförs till lh’för
säktingar i ett icke-svenskt dotterföretag.

Övriga kortfristiga fordringar bestod per den 30 december av följande poster:

Osriga ksrffristiga fordringar 2017 2016

Kortfristiga finansiella fordringar’t 13 64
Mervärdesskafletordringer 19 16

Ovrigs korffnstiga lordringar 161 157

Totalt 193 216

Korlirisliga rnansietia fordringar idreglovde är inkluderar vaiaiakarssakringar som arnänis för
ae minska vaiuiakarsoapanorinjen an mnderb&agets nbiigatiorsiän nepiasna 1 oaandska vaioiar
omSS M5EK

Kreditrisken för koncernens långa och kortfristiga fordringar bedöms som låg.
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Q
Kundfordringar per den 31 december bestod av följande:

Ksndfordringar 2017 2016

Kundfardringar 1 559 1 563

Reserv för osäkra ksndfsrdringar —24 —24
Kundfordringarnetto 1 536 1 539

Koncernens avsöttning för nedskrivning av kundfordringar har förändrats
enligt nedan:

Reserv för ssäkra kendfaröringar 2017 2016

Bokförtvärde vid årets ingång —24 —21
Avsättning —6 —6

Återvinsing 6 6
Nedskrivning 1 1
Vatutaksrsdifferenser övriga avdrag eller tillskott etc. 2 —6
Bokförtvärde vid årets utgång —24 —24

Per den 31 december2017, hade kundfordringar, netto, om 53 MSEK (67j
förfallit men inte skrivits ned. Äldersanalysen av kundfordringar, netso, är för
delad enligt följande:

ÅLdersanaLys av kasöfaröringar 2017 2016

Ej förfaitva 1 683 1 672
Pörfallna v 31 dagar 31 66
Färfatlna3l—60 dagar 10 8
Färfattna’ 60 dagar 11 13
Totalt 1 536 1 539

Swedish Match har vanligtvis inga ställda säkerheter relaterade till kund-
fordringar. De tio största kunderna står för 38 procent (3gj av den totala nettn
omsättningen. Kundfordringar är vanligtvis denominerade i lokala valutor,
vilket får en obetydlig inverkan på valutakursrisken. Avsättningen för ned
skrivning avkundfordringarhänför sig främst till osäkra kundfordrtngar som
bolaget riskerar att inte få in. Kreditrisken för koncernens kundfordrtngar
bedöms som läg. För ytterligare information, se Not27Fitta,tsiellti instrument
ochfittnesiella risker.

Ø Likvida medeL

Likvida medel 2017 2016

Kassa och bank 1 069 731
Ovriga kartfristiga placeringar 2 930 2 633
Totalt 3 998 3 366

Övriga kortfristiga placeringar består av placeringar hos banker och andra
institutioner.

Eget kapitaL

Mål, poticyer och processer för hantering av kapitaL

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 EOITA. Överskottsmedel skall återföras till aktieägare
genom utdelningar och aktieåterköp. Swedish Match har ambitionen att kon
tinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normaffallet är
inom 40—60 procent av resultatet per aktie, med förbehåll för justetingar för
större engångsposter. Styrelsen föreslår en total utdelning på t6:60 SEK per
aktie, vilken består av en ökad ordinarie utdelning om 9:20 SEK per aktie och
en extra utdelning om 7:40 SEK per aktie. Den föreslagna ökade ordinarie
utdelningen om 9:20 SEK per aktie motsvarar 56 procent av årets resultat per
aktie, exidusive intäkter från STG och större engångsposter. Den föreslagna
extra utdelningen om 7:40 SEK per aktie är i överensstämmelse med Swedish
Match finansiella policy om alt återföra medel som inte behövs inom verksam
heten till aktieägarna och en följd av avyttringen av det kvarvarande aktieinne
havet i STG i november2017. Den föreslagna ordinarie och extra utdelningen
uppgår sammanlagt till 2920 MSEK baserat på de 175,9 miljoner aktier som
var utestående vid årets utgång. Ordinarie utdelningen för 20t 6, som utbetala
des 2017, uppgick till 2 908 MSEK bestående av en ordinarie utdelning om
1 545 MSEK motsvarande 8:50 SEK per alctie, vlllcet motsvarar 59 procent av
2016 års resultat per aktie, exklusive intäkter från STG och större engångs.
poster. 1 samband med den ordinarie utdelningen betalades en extra utdelning
om 7:50 SEK under 2017 om 1 363 MSEK till följd av den partiella försälj
ningen av aktier i STG i januari.

Totala antalet återköpta aktier och ackumulerade återköp som ingår i balanse
rade vinstmedcl finns nedan:

Avtataktisr Acksmsterad effekt på
ltaseststl eget kapital IMSEKI

2017 2016 2017 2016

Återköpta egna aktiervid
årets början 4 077 7 584 —26 338 —25 089

Årets inköp av egna aktier 8 762 4 263 —2 590 —1 249
Avsättning titt fri reserv genom
indragningavegnaaktier —6950 —7750 14 15

Fondemission — — —16 —15
Återköpta egna aktiervid
årets slut 5 889 6 077 —28 928 —26 338

Sedan återköpen inleddes i juni2000 uppgår det totala antalet återköpta aktier
till 242,7 miljoner aktier och det totala antalet indragna aktier uppgår till
222,1 miljoner aktier.

Ärsstämman den 4maj 2017 beslutade om att förnya mandatet att återköpa
aktier upp till to procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade års-
stämman om indragning av 7 miljoner tidigare återköpta aktier. Det totala
antalet akticr i bolaget efter indragningarna uppgår till 181,8 miljoner aktier.

Under året återköpte bolaget 8,8 miljoner aktier för 2 590 MSEK till ett
genomsnittspris av 295:62 SEK. Per den 31 december2017 uppgick bolagets
innehav av återköpta aktier till 5,9 miljoner motsvarande 3,24 procent avdet
totala antalet aktier. Det totala antalet utestående aktier, efter återköp, uppgick
till 175,9 miljoner vid årets slut.
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Förändring av reserver för ackumulerat övrigt totalresuLtat
och innehav utan bestämmande infLytande

Omräk- Reserv Innehav utan
Säkrirgs- nings- törverk- bestämmande

2816 reserv reserv ligt värde intlytande

Balans vid årets början

Årets resultat avseende innehav
utan bestämmande intlytande

Årets omräkningsditlerens i

utländsk verksamhet

Omräkningsdifterens övertörd
till årets resultat

Ettektiv andel av tbrändringar i
verkligt värde på
kassatlädessakringar

Förändringar i verkligt värde på
kasaatlödessäkringar överfärda
titt årets resultat 16 — —

Andelar i intressetöretag, nelto
etter skattil

Förändring av verkligt värde på
finansiella tillgångar som kan
säljas, netto
Andelari intressetäretag. netto
etter skatt, övertörd till årets
resultat0

Skatt hänfärtig till poster i övrigt
tolatresultatSi

Balans vid årets slut

16 — — —

—147 819 310 1

Omräk- Reserv Innehav utan
Säkrings- nings- törverk- bestämmande

2017 reserv reserv ligteärde intlytasde

Balansvidåretsbörjan —167 819 310 1

Årets resultat avseende innehav
utan bestämmande inttylande — — — 0

Årets omräkningsditterens i
utländsk verksamhet — —301 — 8

Omräkningsditterens öeertörd
till årets resultat — —6 — —

Etfektiv andel av törändringar i
verkligt värde på
kassatlödessäkringar —126 — — —

Förändringar i verkligt värde på
kassatlödessäkringar övertörda
titt årets resultat 22 — — —

Förändring av verkligt värde på
finansiella tillgångar som kan
säljas, netto — — —80 —

Förändring sveerkligt värde på
finansiella tiltgångarsom kan
säljas övertörda till årets
resultat — — —230 —

Skatt hänförlig hIt poster i övrigt
tstalresullatSi 23 — — —,

Balansvtdåretsslut —228 512 0 1

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar ackumuterade förändringar av verldigl värde på
kassafiödesväkringar hänförliga till säkring sv ränteriuker.

Omräkningsreserv

Omräkntngsresen’en innefattar sila valutakursdifferenser som uppstår vtd
omräkningav finansiella rappnrter från utländska vrrksansheter snm har
upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som kon
cernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen
presenterar söna finansiella rapporter i svenska kronor.

Reserv för verkLigt värde
Resenen för verkligt värde innefattar den ackumulerade nettoförändringen av
verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas till dess att tillgångarna
tas bort från balansrålmingen eller skrivs ner.

Räntebärande skuLder

Koncernens råntebärande skulder består av obligationslån. Förfallostroktasen
för koncernens långfristiga räntebärande lån fördelar sig enligt följande:

År 2017 2016

2010 — 1 269

2019 1 183 1 156

2020 799 799

2021 698 697

2022 1 394 287

2fl23ochsenare 4602 6184

Totalt 10277 8169

Korttristiga räntebärunde skalder 2017 2016

Kortfristig det av långfristiga lån 1 248 2 062

Utnyttjade checkräkningskrediter — 4 5

Totalt 1 253 2 047

Se Not 27 Finsotaiella instrusstent oclsfinitnaiella rivker för ytterligare informa
non om råntebärande skulder.

Ersättningar titt anstäLLda

Ersättningar titt anstäLlda efter avslutad anställning
Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i ett antal dntterfiiretag där
de anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserad på deras
pensinnsgrundande inkomst samt antal tjänstgörtngsår

Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning per den
31 december redovisas i bälansräkningen under följande poster:

Ersättningur till anställda etter avslutad anställning 2017 2016

Förmånsbestämda planer, neltoskutder 267 612

Ersällningertör sjukvård etteravslutad anställning,
nettoskalder 878 1 121

Ovriga långfnstiga ersättningar, nettoskutder 9 9

Avsättningar titt pensioner och liknande förpliktelser 1 166 1 542

Förmånsbestämda planer, neltotitlgångar —BS —90

Inkluderat i Övriga långfristiga fordringar —88 —90

Ersättningar efter avslutad anställning, nettoskuld 1058 1652

De försnånsbestämda pensionerna och pensionsskulden, nettn minskade
under året, framför allt till följd av högre inbetalningar, en intäkt från ändrad
förnnånsplan i USA samt aktuariella nettovinster till följd av en högre avkast
ning på fön’altoingsttllgångarna som delvis kompenserades av negativa
omvärderingseffekter i nch med lägre diskonteripgsränsor. Vidare påverkades
de förmånsbestämda pensionerna och pensionssksdden av positiva valuta-
effekter.

Under 2017 giordes extra inbetalningar om 37 MSEK samt t4 1 MSEK till de
annerikanska planerna avseende förmånsbestämda pensionspianer respektive
ersältningar för sjukvård efter avdutad anställning. De amerikanska planerna,
avseende ersättningar för sjukvård efter avslutad anställning, påverkades också
av en vinst från ändrad förmånsplan om 69 MSEK på grund av minskade
aggregerade förmåner till följd av ändrade villkor.

Översikt över koncernens förmånsbestämda
planer efter avslutad anställning
Tillsammans står flirmånsbestämda planer efter avslulad anställning i USA och
pensionsplanen i Storbritannien för mer ön 90 procent av koncernens totala
förmånsbestämda förpliktelse.

1 USA har Swedish Match två förmånsbestämda pensionsplaner, en för
månsbestämd plan avseende ajuks’årdsersättningar efter avslutad anstälnimg,
en kompletterande penstonsplan för vissa ledande befattningshavare samt en
långfristig plan för invalidlteL Pensionvplanerna år funderade och betalningar
hanteras sven förvaltaradministrerad fond. Övriga planer är generellt ofomde
rade och företaget gör inbetalningar når förmånerna förfaller till betalning
men under 2017 tryggades delar av de amerikanska sjukvårdsförmänerna
via upprättandet sv två stjftdser, i så kallade “Voluntary Employee
lleneflcian’ Association trusts” (VEllA).

—89 926 — 1

— —
— 0

— 558 0

— —163 —

—81 — —

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

—7 —16 — —

— 310

—589 —

Aedeiar i ieirvssviärniag nseiattar 5wvlish 1-Saint avdei a övrgi ie:airesvitai redovisati
insmssetdrvtagt i:n.ans:etia rapponier, säsom ivsterine av vnrkt.5i värde eT knansivtia insirament
ech hänidrtig skai samt cmräkniegseitvkivr iråv omräknmq av knansietia rapeorier 1 vitindska
dvtiertkretag som har spprättat sina knaesietia rapevrier en annan eaivia an aaiaiae som
ivtressviAreivvi rvdevisar sie tor.
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Den största pensionsplanen innefattar amerikanska medarbetare som inte
omfstsas av kollektivförhandlade villkor och är stängd för nya förmånstagare
sedan 2008. Planen år en pensionsplan som bygger på en slutlig genomsnkta
lön och som utbetalas till förmånstagarna i form av en gsranterad pensionanivå
med livslång utbetalning. Storleken pä utbetalningarna beror på hur länge lur
månstagaren har arbetat och lönen de sista åren före pension.

Den andra pensionsplanen omfattar amerikanska medarbetare som beröra
av koliehivförhandllngar och är öppen för nya förmånstagare. Planen är en så
kallad ‘iollars times service pension plan’; där förmånstagarna får en garante
rad pensionanivä med livslång utbetalning. Nivån på utbetalningarna beror på
formånstagarnas anställningstid och vilken faktor dollarn ska multipliceras
med enligt vad som fastställs i planen. Ordinarie pensionsålder för de ameri
kanska färmånstagarna är 65 år och utbetalningarna höjs inte med inflationen.
Förvaltningstillgångarna är förviltarregistrerade och det finna särskilda
pensionsplanaförvaltare i enlighet med amerikansk pensionslagstiftning. För
valtarna ansvarar gemensamt med Swedish Match för hantering av planerna.

Förvaltningstillgångarna investeras i enlighet med “Statement of lnvestment
Guidelines’ Investeringarna är väl diversifierade för att en oförmånlig utveck
Ii ng i en enskild investering inte ska få någon väsentlig päverkan på de totala
tillgängarna. Strategin för att fördela tillgångarna går auccessivt mot en högre
andel räntebärande instrument enligt en räntematchningsstrategi som kallas
“Liability Reaponsive Asset Allocation’ 1 takt med att flnanaieringsläget för
båttras kommer fördelningen mot långfristiga låneobligationer, eller säkrade
tillgångar, att oka 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 gjorts för att uppfylla kraven på minimifondering om en
fonöeringsgrad på minst 80 procent i enlighet med amerikansk pensionslag
stiftning och diskretionära inbetalningar har gjorts för att undvika begräna
ntngar i förmånerna.

Den amerikanska sjuitvärdaplanen erbjuder kraftigt subventionerad sjuk
vård för medarbetare och deras förmänstagare efter pensionering. För med
arbetare som inte omfattas av kollektivförhandlade villkor stängdes planen för
nya förmånstagare frän 2008. Planen är fortfarande öppen för nya förmåns
tagare som omfattas av kollektivförhandlade villkor. Utöver ajukvårdsförmåner
för pensionärer innefattar planen även livförsäkringsförmåner.

1 Storbritannien tillhandahäller Swedish Match en fonderad peissionsplan
lur tidigare anställda vid Swedish Match UK Limited med förmåner baserade
på slutlonen. Mer än två tredjedelarav förpliktelserna är hänförliga till pensio
nerade förmånstagare som redan får pension, och personer som de har försörj
ningsansvar för, och resten ärhänförlig till förmånstagare sona komnserattgä i
pension senare. Det finns inga aktiva förmånstagare som får ytterligare för
nsåner och inga nya förmänstagare kan ansluta sig till planen.

Pensionsplanen utgör en separat legal enhet och ett separat förvaltnings
bolag, Swedish Match TIK Pension Trmtee Limited, som ansvarar för fårvalt
isingen av planen. En tredjedel av ledningen i förvaltningsbolaget utses av för
nsänstagarna och två tredjedelar av Swedish Match. Efter aamråd med Swedish
Match fastställer förvaltningsbolagets ledning regelbundet den strategiska för
delningen av tillgångarna utifrån experters råd och med hänsyn till riskoivån.

1 slutet av 20 tt vidtog förvaltningsbolaget omfattande åtgärder för att
minska risken genom att teckna livränteavtal som täckte samtliga åtaganden
för pensionsutbetaloingar vid den tidpunkten. Förvaltniogsbolaget följer för
närvarande en bred tillväxtstrategi för resterande tillgångar, men letar aktivt
efter möjligheter att minska risken ytterligare när och om fonderingssituatio
oen tillåter.

Övriga pensioosplaner utom koncernen är förmånsbestämda planer där
formånstagaren fåren garanterad pension med livslång utbetalning eller en
klumpaumma i samband med peosioneringeo. Merparten av pensionsutbetal
niogaros kommer från förvaltaradministrerade fonder. Det finns även ett antal
ofonderade planer där koncernen uppfyller pensionsförpliktelserna i takt med
att de förfaller. Hanteringen av förvaltniogstillgåogaroa omfattas av lokala
bestämmelser och lokal praxis i respektive land, vilket även gäller förhållandet
mellan Swedish Match och förvaltningsbolagen (eller motsvarande) och deras
sammansättning. Swedish Match och förvaltniogsbolagens styrelse ansvarar
gemensamt för styrniogeo av planerna, däribland iovesteringsbealut och inbe
talningssehema. Förvaltniogsbolagens styrelaer består av företrädare för
Swedish Match och förmåostagarna i enlighet med planemas stadgar.

1 tabellen nedan speefficeras nettoskulden avseende förmånabaserade
åtaganden efter avslutad anställning:

Nuväräet as lsnderaäe
förpliktelser 3 070 3 179 1 006 —

Förva Ilningslitigå ngarnas
serkligasärds —3035 —3012 —135 —

Underskott kl. netto 35 167 870 —

Nuväräet as stsnderaäe
lärpliktetser 165 155 — 1 121
Nettoskuld 1+1
i halansräkningen 179 322 — 1 121

Belopp i batansräkningen
Skalder 267 612 870 1 121

Tillgångar —88 —90 — —

Nettoskutd 1+1
i balansräkningen 179 322 870 1 121

Aktuarietta antaganden

Koncernens fdrmånsbestämda pensioosplaoer beräknas utifrån aktuariella vär
deringar. Aktuariella värderingar berälmas utifrån aktuariella antaganden när
det diskooterade nuvärdet av förpliktelseroa ska fastställas. Viktiga aktuadella
antaganden är exempelvis diakonteringsrånta, framtida löoeökningstakt, infla
tion, framtida dödlighet och utveckling av sjukrärdskostoader när tillämpligt.

Diskonteringsräotao fastställs per land baserat på avkastningen för först
Idassiga företagsobligationer med lämplig löptid eller avkastningen på stats-
obligationer för lander där en fungerande marknad med förstklassiga före
tagsobllgatiooer inte är tillgänglig.

Förde amerikanska förmånsbestämda planertsa så fastställer Swedish Mateh
diskooteringsräntao som används vid beräkningarna av peosionsförpliktel
serna baserat på en ränta som matrhar nuvärdet av de framtida kasaaflödeoa i
planen med motsvarande ränta på avksstniogskurvao (yield curve).

Diskonteriogsräotao som används vid beräkning av råntekostnad på de
amerikanska pensionsförpliktelserna samt intjänandekostnadeo är aamma
diskonteriogsräota som uppkommer från att matclta nuvärdet av framtida
kassaflödeo på peoaioosförpliktelsen respektive intjäoaodet.

Förde storre förmåosbestämda plaoerna i USA så tillämpas samma process
på planeoa kasaaflöde för intjänandekostnaden får sitta fram diskonterings
raotan som används vid beräkning av iotjänaisdekostnadeo.

För övriga planer använder Ssvedish Match metoden med en vägd genom
snittlig diakonteriogsräota som utgörs av avkastniogskurvan (yield cun’e) som
använts för att värdera förpllkielsen.

Antaganden avseende framtida dödlighet baseras på publicerad statistik och
dödlighetstal från respektive land. Råoteintäkterna på förvaltningstiligångarna
baseras på diskonteriogsränta och utgör en komponent i avkastningen på för
valtningstillgångarna. Andrade antaganden kan ge upphov till omvärderings
skillnader, det vill säga aktuariella vinster och förluster, i värderingen av
koncernens förmåoabestämda förpliktelser och resultatet från förviltninga
tillgåogarna. Det totala beloppet på aktuariella vinster och förluster, i enlighet
med den aktuariella värderingen, redovisas i övrigt totalresultat när det upp
står. Det totala beloppet för aktuariella vinster och förluster redovisas, vilket
innebär att koncernens nettopenaionsskuld i balansräkoiogen inkluderar alla
ackumulerade aktuariella vinster och förluster.

VäsentLiga risker i koncernens förmånsbestämda
pLaner efter avsLutad anstäLLning
Foraodringar i avkastningen på företags- och statsobligattoner skulle påverka
förvaltniogsförpliktelserna. Minskad avkastning skulle minska diskonterings
raotan och öka pensionaförpliktelserna i redovisniogen. För fonderade planer
motverkas emellertid detta av ett ökat värde på fonderoas obligatioosinoehas:
1 takt med att Swedish Match går över mot lånehaserade investeringar, kommer
denna motverkao att bli större och risken dämpas ytterligare.

Vissa peosionsförvaltare innehar aktier vara tillväxt förväntas överstiga för
pliktelserna på lång sikt samtidigt som de på kort sikt medför volatilitet och
risk. Svag aktieutveckling minskar det funderade resultatet och ökar både redo
visad kostnad och nödvändig finansiering. Som nämnt ovan avser Swedish
Match att på sikt minska riskoivåo på investeringar i aktier genom att investera
mer i råntebäraode tillgångar som bättre matchar förpliktelserna i enlighet
med den strategi mot lånebaserade investeringar som fastställa i investerings
riktlinjerna “Statement of lovestment Guideltnes’

Ersättningar efter asstaiad
aasfallnisg

Förmåsabeslämäa
pensionspla ner

2017 2016

Ersättsingar för
sjukvård etterassistad

anstättntng

2017 2016
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Förändring av förmånsbestämda förplikteLser
och förvattningstittgångar

fluljande:

Förmånsbestämd förpliktelse
vid årets början

Kostnader för tjanstgöring

Ränta på förpliktelse

Adminisfrafionskostnader

Infäkt från ändrad förmånsplan

Awecktingsförlust

Direkta engångsbetatningar
från arbefsgisaren

Engångsbetatning

lnbetalningsr från planernes
förmånsfagare

Ut betalda ersäftningar

Betald skaft —1

Förändring sv finansiella
antaganden

Förändring av demografiska
antaganden

Erfarenhetsbaserade
antagsnden

Vatutakursdifferenser

Förmånsbestämd förpliktelse
vidåretsstut

Planerna ger förmänstagama (och ofta även deras makar) förmåner ondersin Ersättningarför
livstid. Ökad fön’äntadlivslängd leder därmed till ökade pensionsförpliktelser. Förmånsbestämda sjsksård efterasstutad

Andra risker som planerna är exponerade för är bland annat risken för hogre
Prsfil på farmänstagarns i

pensisnsptaner anstatining
prisinflation, vilket innebär att pensinnsuthettdningarna skulle bli högre. fermånsbestämda förpliktelser 2017 2016 2017 2016
De amerikamka sjukvårdsförpliktelserna innehåller antaganden om ökade

556 633sjukvårdskostnader i framtiden i USA (sjukvårdstrenden). Om de faktiska

kostnadsökningarna blir större än dessa antaganden kommer sjulcvårds. — —

förpliktelserna att öka.

_______________________________________________________________

Viktigare aknaartella antaganden på balansdagen (uttryckta sons vägda

genomsnitt):
Koncernen

Aktaarietta antaganden

Akt ina formånstagare 1 020 1 018

Föratbetalt till förmånstagare 660 663

Pensionerade förmånstagare 1 755 1 853 450 687

Balans vid årets slut 3 214 3 333 1 006 1 121

Vägd genomsnittlig tängd på
förmånsbestämda
pensionsptaner l4år l3år lSår l4år

Diskonferingsränfa. % 3,5 3,8

Framtida årliga läneökningar, % 3,0 3,0

Framtida årliga
pensionsäkningar, %
Årlig utveckling sv
siakvårdskostnsder, %

2.4 2,6

Ersättningar för

Förmånsbestamda suknård efteraeslatad
pensionspianer anställning Förändringar i förvaltningstfllgångarnas verkliga värde under året bestod av

2017 2016 2017 2016 foljande:
Ersättningarför

3,8 6,2 Förmånsbestämda sieknård efteranstutad
3,0 3,0 pensionspianer anstättning

Föreattningstittgångar 2017 2016 2017 2016
—

— Verkligtvärdevidåretsbörjan 3012 2397 0 0

—
— 6,9 7,0 Ränteintäkter på

förnattningsfillgångar 87 83 — —

Administrafionskosfnader —5 —16 —1 —1
Känelighelsanalys för viktigare antaganden Engångsbetalning —6 —2 ‘

Förändringar i diskonteringsräntan kan fåväsentlig effekt på koncernens för-
Direkta engångsbetatningar —

märmnbentämda förpliktelse. En ökningavdiskonteringsräntan nsedo,5 procent från arbetsgivaren — 7 —. —

skulle minska den totala förmånsbestämda förpliktelsen med 273 MSEKoch
Inbetalningar från arbetsgivare 60 527 166 27

en minskning av diskonteringsräntan med 0,5 procent skulle öka den totala

förmänsbestämda förphktelsen mcd 304 MSEK. Effekten avkändighetsanaly-
Inbefalningar från anstallda — —

Utbetalda ersättningar —168 —154sen baseras på en förändring av antagandet om diskonteringsränta med övriga

antaganden nförändrade. Engångsbetatningar från

Förändringar iövrigaantaganden beräknas inte lä någon väsentlig effekt på
arbetsgivaren — —7

koncernens förmånsbestämda förpliktelser. En ökninglminskning av framtida Betald skatt —1 —

ärligalöneökningaroch inflationsränta med 0,5 procentberäknas attpåverka Avkastning på

den totala förmånsbestämda förpllkielsen med mindre än 1 procent för respek- fomattningstillgångar 265 116

tive antagande med övriga antaganden oförändrade.

______________________________ ______________________________________

Förändringarna i den förmånsbentämda förpliktelsen under året bestod av

6 3

—28 —29

—5 —Vatstakursdifferenser —210 62
Förvattningstiltgångare
verkligavärdevidåretsslut 3035 3012 135 0

Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångarna för 2017 uppgick till

332 MSEK jämfört med en avkastning om 197 MSEK för 2016.

Ersättningar för
Förmånsbesfämda siuksård efter avslut ad Förvaltningstillgängarna per den 31 december bestod av följande:

pensionsplaner anställning

Förmänsbestämda förpliktelser 2017 2016 2017 2016 Fervattningstitlgångar 2017 2016

1364 1509

752 501

- 81

1 055 921

3171 3012

Aktiebaserade instrument0

3333 2995 1121 985 Sksldinstrumenf

62 56 27 27 Fastigheter

101 109 37 37 Andra tillgångar2i
—

— —1 —1 Totalt

—
— —69 — 5 Aktiekasemde estrameni sigör i att väsenikghet eeteraän aktier Rcncernnes Inreattnings

tdigingar emfattar inga egna aktier
— 1 —

— 1t En betedaede dn hänIör sig titt tarsnta km ett tersakringnbniag i Stnröritannien

—6 —2 —

—
— 6 3

—148 —154 —28 —29

160 215 72 31

—30 —16 —62 —11

—18 67 12 0
—241 91 —105 80

3214 3333 1006 1121

89



NOT 23 Fortsättning

Koslnaderförtjänstgöring 62 56
Räntekostnader p0
förpliktelser

- 101 109

Ränteintäkter på
förvallningstiUgå nga r

Administrationsksstnader

Intäkt från ändrad förmånspian

Awecklingsförlusl

Nettokostnad 1+1/ nettointäkt
1—1 redovisad i
resuttaträkningen 85 98

Nettointäkterna/nettokostnaderna för förmånsbestämda planer redovisas
under följande rubriker i resultaträkningen:

Finansiella kostnader

Netlokostnad (+1/ nettointäkt
1—1 redovisad i
resattaträkningen 85 98 —6 64

Väsentliga aktuariella antaganden på balansdagen per betydande land (uttryckta som vägda genomsnitt);

USA Storbritannien Önriga varlden
Ersöttningarlör

Färmånsbestämda siuknård efter avslutad Förmånsbesldmda Färmånsbestämda
pensionsplaner anställning pensiansplaner pensiansplaner

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016AktearieLte antaganden

Diekanteringsränta, % 3,7 4,1 3,0 4,2 2,6 2,6 6,6 6,7
Framtida årliga löneökningar, % 3.0 3,0 3,0 3,0 — — 2.6 2,7
Framtida årliga pensiensökningar, % 2,2 2,2 — — 3,4 3,3 1,2 1,1
Årlig uteeckling av sjukvårdskostnader. % — — 6,9 7,0 — — — —

Förväntade inbetatningar nästa år

Förväntade inbelalningar till förmånsbestämda planer för ersättning efter
avslutad anstållning uppgår till 02 MSEK för belåret 2010.

Avgiftabeatämda pta ner

Intäkter och kostnader för förmånsbeatämda
planer redovisade i resuttaträkningen
Belopp som redovisats i resultaträkningen består av följande:

Intäkter och kostnader för förmånabeatämda
ptaner redovisade i övrigt totatresuttat
Belopp som redovisats i övrigt totalresultat består av följande:

Ersättningarlör Ersättningarfär
Förmånsbestämda siakvård elterasstulad Förmånsbestdmda siukvård elteranstutad

pensinnsplaner anställning .. pensiensplaner anställningErsattniegar efter avslutad Ersattningarelteravslutad
anställning, intäkterech kestnader 2017 2016 2017 2016 anställning, intäkterech kostnader 2017 2016 2017 2016

—87 —83

9 15

27 27 Akt uariella vinster set förluster
avseende förpliktelser. inki.
särskild löneskall 112 265 21 19
Avkastning på förvaltnings

— — tillgångar. eskL. ränteintäkter —260 —115 — —

— — Nettointäkt l—I/nettokoatnad (÷1

49
— redoviaadiövrigttotatresuttat —137 131 21 19

— Ersättningar titt anatättda efter avatutad anatättning per tand
Förmånsbestämda pensionsplaner och ersättningar för sjukvård efter avslutad

—6 64 anställning per betydande land fördelar sig per den 31 december enligt
följande:

Förvallnings
Nuvärde an tillgångarnas Nnttaskutd/ tilLgång

2017 lärpäklalsnn verkliga värde i balansräkningvn
Ersöttningar för

Förmånsbestämda slukvård vltnravslatad USA
pnnsinnsplanvr anställning StorbritannienErsättningarefteravslutad

anställning, intäkteraeh kostnader 2017 2016 2017 2016 Ovriga världen

Kostnadförsåldavaror 29 26 15 15
Adminislrationsknstnaövr

Större engångspostvr

Försäljningsksstnadnr

Finansiella intäkter

10 10 —3 —3

3 269

746

213

—
— _69il —

32 20 15 16 2016

2 223

707

240

—87 —83

101 109

4229 3171

1 046

39

—26

1058

-

- USA
37 37 Storbrilannien

5 Intäki irtn andrad ivritänspian häniörli5 stf iörmävsbvntärnda iörpl,kmeiseravseende ersöu
n;nar för siukvärd ni:er avslaiaä ansiölfeing Usa.

Ovriga världen

Totatt

Förvaltnings
Nuvärdn av tillgångarnas Nettoskuld/tillgång

förpliktelsen verkliga värde i batansräkningnn

3462 2064 1619

786 731 55

216 237 —22

6463 3012 1652

den som en förmänsbestämd plan. Därför redovisas den sons en svgifts
bestämd plan. Swedish Maich inbetalningar till Alecta uppgick per den
31 december 2017 till 56 »1SEK (55). Det motsvarar 0,22 pmcenl (0,24) av de
totala inbetalningarna till Alecta. Swedish Mateh aktiva förmånstagare i planen
utgör 0,07 procent (0,08) av det totala antalet aktiva förmånstagare i planen.

Koncernen har visna förpliktelser enligt avgiftabestämdaptaner Inbetalningar Alecta hade i december 2017 en kollektivkonsolideringsgrad på 154 procent
till desaaplaner bestäms av villkor i respektive plan. Kostnaderna för avgifts- (t49). Kollekövkonsolidering är en butfert för Alectav försåkringsåtaganden
bestämda planer redovisade i årets resultaträkning uppgår till 133 »1SEK (125). mot variationer i kapitalavkaatning och försäkringsrisker. Det utgörs av skill

naden mellan Alectas tillgångar och försäkringsåtaganden till försäkrings-
Plan som omfattar flera arbetsgivare tagare och individuellt försäkrade. Den kollektiva konsolideringsnivån ska
För tjänstemän i Sverige önns det en försäkringsplan som omfattar flera arbets- normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent, med en målnivå på 140
givare i Alecta. Även om planen klassificeras som en förmånsbestämd plan som procent. Om Alectas kollektiva konsollderingunivå understiger 125 procent
omfattarflera arbetsgivare går det inte att 13 tillräcklig information om respek- eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar
tive kunds förpliktelser och öllgångarnav verkliga värde för att kunna redovisa för att konsolideringsnivän återgår till normahntervallet
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FINANSIELLA RAPPOSTER

Avsättningar

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

Långfristiga avsättningar

Inksmstskatter

Omstru ktu reringar

övriga rärelseavsättningar

Uppskjuten ersättning

Oviiga avsättningar

Summa Länqfristiqa avsättningar

Avsättningar har under året förändrats enligt nedan:

Avsättningar lär Avsättningar Övriga räretse- Uppskjaten Övriga
inknmstskatter omstrsktareringar avsättningar ersättning avsättningar SummaAvsättningar

Bokförtvärdevidåretsbörjan 110 23 100 313 140 687

Avsättningar 26 17 53 73 — 167

lanspråktagna avsättningar — —26 —42 —80 — —168

Återfärda avsättningar under året och ändrade
appskattningar —3 — —1 — — —3
Onklassificeringar — —1 1 0 — 0

Omräkningsditteresser etc. —7 — —8 —23 — —38

Bokfärtvärdevtdåretsstut 125 14 106 283 140 666

Avsättningar för inkomstskatter Uppskjuten ersättning

Avsättningar för inkomstskatter är hänförliga till skattehister och andra skatte- Avsättning för uppskjuten ersättning avser förpliktelser för intjänade ersätt
förpliktelser. Inga avsättningar för inkonvstskatter förväntas tas i anspråk inom ningar till vissa anställda och tilldelning enligt den långfristiga incitaments
ett år. planen. Vissa anställda kan välja att skjuta upp en del av ordinarie lön och/eller

bunus till ett senare tillfälle och de kan skjuta fram sin ersättning till den dag då
Avsättningar omstruktureringar de går i pension. Från pensionsdagen kan utbetalningar spridas över en period
Avsättningar för omstruktureringskostnader redovisas som avsättningar för som inte Dr överstiga 15 år. De uppskjutna ersättningarna är investerade och
omstruktureringar. Avsättningarna förväntas normalt tas i anspråk inom ett år, försäkrade genom företagsägda livförsäkringar. Avsättningen för den upp-
men en viss andel väntas dock tas i anspråk inom fem år. skjutna ersättningen förändras varje år baserat på avkastningen på investe

ringsbeloppen. Följaktligen, uppskattas nuvärdet av den uppskjutna ersätt
Ovriga röretseavsättningar ningen motsvara den initiala avsättningen för den uppskjuten ersättningen
Rörelserelaterade avsättningar som inte är hänförliga till omsteuktureringac plus ackumulerad avkastning. Det långsiktiga incitamentsprogrammet är den
eller uppskjuten ersättning redovisas som övriga rörekeavsättningar. En stor långsiktiga delen av den rörliga lönen för vissa ledande befattningshavare,
del av övriga rörelseavsättningar är hänförliga till avsättningar för utestående vilken ska regleras inom tre år.
inlösen av kortfristiga produktkuponger och framtida produktreturer. Avsätt
ningar som avser kuponger och returer förväntas bli realiserade inom ett år
men ersätts under den perioden med nya avsättningar. Dessa avsättningar
klassificeras som knrtfristiga.

För mer information om avsättningar för pensioner, se Not 23 Eraöttningar till
anställda.

Övriga korttristigs skulder 2017 2016

Tohsksskatter 1033 1 112

Mervärdeskatteskuld 371 324

Kortfristiga finansiella skulder, derivat 40 65

Övrigt 27 26

Totatt 1 471 1 527

Ø Upptupna kostnader och förutbetatda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter bestod per den 31 december
av följande:

2017 2016

76 69 Upplapna kostnader och läratbetolda intäkter 2017 2016

Ovrigt 336

Totalt 854 4

2017 2016 Kartlristiga avsättningar 2017 2016

140

125 110 Omstruktareringar

6 4 Ovriga rärelseavsältnisgar

4 4 Summa kortfristiga avsättningar

- -

- 559 572

283 313 Tatata långfristiga och kortfristiga avsättningar

140

7 20

100 96

107 116

666 687

Övriga avsättningar
Övriga avsättningar utgörs av långfristiga legala åtaganden. Tidpunkten för
reglering förväntas ligga inom fem år.

Övriga skulder

Ovriga långfristiga skulder bestod per den 31 december av följande:

Onriga långfristiga skalder

Icke räntebärande långfristiga skulder5

Lånotriatioa finansiella skulder, derivatat

Totalt
ii icke räninbärandv i5nsivvsga skador irämsi bil yitvrltgsre iörpla:nisar rär förvara av paivrt- Upplupna sociala avgifter

21 {t risii5a iioonsin5a skoidvc dnrval värderas bs unrkhgi värda ock inkluderar salatakors- Upplupen msta
säkriogar som används tär aU mirska vaioiakarsoononvringnn av abi,gaiionsiäv oppiagsa
aiiändska saioior am —t56 MSEK -el

72 69 Upplupna lönerelaterade kostsader

167 118 Upplapna semesterlöner

Övriga kortfristiga skulder bestod per den 31 december av följande:

256 266

68 AS

68 73

125 105
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FinansieLLa instrument och finansieLLa risker

Verksamhet
Swedish Match är genom sin internationella verksamhet exponerat för finan
siella risker. Med finansiella risker menas de fluktuationer i Swedish Match
kassaflöde som förklaras av förändringar i valutakurser och räntenivåer samt
refinansierings- och kreditrisker. För hantering av finansiella riskerhar
Swedish Match en, av styrelsen fastställd, finanspolicy. Koncernens finans
policy formar ett ramverk av riktlinjer och principer för finansverksamheten
och hanteringen av de finansiella riskerna. De centrala funktionerna består av
financial Services och Treasury, vilka ansvarar för koncernens upplåning, cash
management inklusive cash pools och förvaltning av likvidetsöverskott samt
hantering av valutor och räntor. Treasury fungerar som internbank för koncer
nens finansiella transaktioner. Swedish Match-koncernens finansiella riskhan
tering är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergielfekter
samt för att minimera operativa risker.

Finansiella instrument
Swedish Match använder olika typer av finansiella instrument för att hantera
koncernens finansiella exponering som uppstår i affarsverksamheten och i
koncernens tillgängs- och skuldförvaltning. Förutom lån använda även valuta-
och räntederivatinstrument i syfte att reducera Swedish Match finansieUa
exponering. De mest frekvent använda derivaten är valutaterminer, valuta
swappar och valutaränteswappar. Nedan följer en tabell över samtliga derivat
som påverkar koncernens resultat- och balansräkning.

Utestående derivat

2017 2016

NominelLt Tillgångar Skuld NumineUt Tillgångar Skuld

Valstaderivat 1 653 0 40 2836 — 65
Rängs- och
valutaderivat* 6 996 274 97 7 053 340 78
Totalt 8649 276 137 9889 340 143

°Varav säkrings
redovisning
Kassaflädes
säkringartl 6 996 274 97 7 053 360 78
Il Instrumenten är valuta- och ränteswappar. Det finns inga villksr dessa transaktioner som kan

orsaka väsentliga skillnader i hedgingrelationen mellan dessa derivat och dn underliggande
skulderna.

Vatutarisker
Förändringar i valutakorser påverkar koncernens resultat och eget kapital på
olika sätt:
• Resultat — när intäkter frän försäljning och kostnader för produktion är i

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

kronor (omräkningsexponering).
• Resultat — när lån och placeringar är i annan valuta än enhetens funktionella

valuta (omräkningsexponering).
• Eget kapital — när de utländska dotterföretagens nettotillgångar räknas om

till svenska kronor (omräkningsexponering).

1 koncernens resultaträkning ingår valutakursförluster med 3 MSEK (—3) i
rörelseresultatet och valutakursförluster med 3 MSEK (—2) i finansnettot.

Transaktionsexponering
En stor del av koncernens in- och utbetalningar i samma valuta är matchade
vilket begränsar koncernens transaktionsexponering. Transaktionsexponering
uppkommer då vissa av koncernens tillverkande enheter i Europa gör inköp av
råtobak i USD samt genom den europeiska verksamhetens export av tändare
och tändstickor i USD. Den största exponeringen är i NOK till följd av att snus
som säljs i Norge är tillverkat i Sverige.

Det förväntade kommersiella valutaflödet netto i samma valutor (transak
tionsexponeringen) uppgår på årsbasis till cirka t 227 MSEK. Det är fördelat
enligt följande: 680 MSEK i NOK (55 procent), 191 MSEK i USD (16 procent),
177 MSEK i EUR (14 procent), 63 MSEK i DKK (5 procent), 49 MSEK in PHP
(4 procent) och i övriga valutor 67 MSEK (5 procent). Eftersom Swedish Match
transaktionsexponering är begränsad görs få säkringstransaktioner. Eventuella
säkringstransaktioner baseras på riskexponering, rådande marknadsförhållan
den och andra strategiska beaktanden. Per den 31 december2017 var ingen
transaktionsexponering får 2018 säkrad. En generell höjning med 10 procent

av den svenska kronan gentemot koncernens samtliga transaktionsvalutor har
beräknats minska koncernens resultat före skatt med cirka 99 MSEK (70),
varav 68 i NOK, 19 i USD, 18i EUR och i övriga valutor öka resultatet med
6MSEK.

Omräkningsexponering
Valtttakursföcändringarnas mest signifikanta inverkan på koncernresultatet
kommer via omräkningen av dotterföretagens resultat. Resultatet i koncernens
bolag räknas om till genomsnittskurser. Effekter hänför sig främst till USD,
lUR och BRL. Den enskilt största exponeringsvalutan är USD.

När de utländska dotterföretagens nettotillgångar räknas om till svenska kro
nor uppstår omräkningsdifferenser som förs direkt till koncernens egna kapital.
Nettoinvesteringens exponering uppgår till 6307 MSEK i USD (90 procent),
277 MSEK i EUR (4 procent), 240 MSEK i BRL (3 procent) och 205 MSEK
(3 procent) i övriga valutor. Swedish Match säkrar generellt inte det egna kapita
let i utländska dotterfäretag. Om den svenska kronan försvagas med 10 procent
mot samtliga valutor i vilka Swedish Match har utländska nettotifigängar, skulle
koncernens eget kapital påverkas negativt med cirka 621 MSEK, huvudsakligen
i USD, baserat på exponeringen per den 31 december2017.

Ränterisk
Swedish Match-koncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapi
tal, kassafiöde frän löpande verksamhet och upplåning. Räntebärandc lån och
pensionsförpliktelser exponerar koncernen för ränterisk. Förändringar t ränte
nivå baren direkt inverkan på Swedish Match räntenetto. Koncernens policy är
att låneskuldens räntebindning ska vara kortare än fem år. Den tid det tar för en
permanent förändring av räntenivån att slå igenom på räntenettot beror på
länens räntebindningstider. Koncernens mål för sin räntebindning är att ha en
jämn och låg räntekostnad. Valutaränteswappar används i huvudsak till att
omvandla lån i främmande valuta till SEK och fasta räntor. Per den 31 decem
ber 2017 uppgick den genomsnittliga räntebindningen på koncernens lån till
4,7 år (4,2 år) med hänsyn tagen till valutaränteswappar. Ränteförfallostruktu
ren per den 31 december 2017 var följande:

Åt

Lån och effekter av
Lån derivat

Fast Rörlig Fast Rörlig

2018 901 352 901 352
2019 986 200 984 200
2020 799 — 799 —

2021 498 — 698 —

2022 1394 — 1394 —

2023— 6152 250 6152 250
Totatt 10728 801 10728 801

Per den 31 december2017 beräknas en generell höjning med 1 procent
(100 bp) på den korta rörliga räntan på skulden och överskottshkvidiieten höja
koncernens resultat före skatt med cirka 4 MSEK (2) årligen. Den räntebärande
nettolånesknlden (inldusive pensionsförplilctelse netto) per samma datum
uppgick till8 183 MSEK (7941).

En höjning av räntan med 1 procent (100 bp) skulle ge en oväsentlig effekt på
eget kapital till följd av kassafiödessäkringar.

Refinansieringsrisk och Likviditet
Refmansieringsrisk definieras som risken att marknadssituationen vid tillfället
får refinansieringen gör upplåningen dyrare än beräknat. Med likvidhletsrisk
avses risken att inte kunna uppfylla löpande betalningar som en följd av otill
räcklig likviditet eller svårigheter att uppta externa län. Swedish Match har en
central finansieringsfunktion, vilket innebär att så stor del som möjligt av kon
cernens externa upplåning hanteras centralt. Extern uppläning kan dock ske
lokalt i länder där regler och skatter gör central finansiering omöjlig eller där
en sådan inte är ekonomiskt fördelaktig. Swedish Match försöker begränsa
refinansieringsrisken genom att ha en god spridning och en viss längd på sin
bruttouppläning samt att inte bli beroende av enstaka flnansieringskällcsr.

Swedish Match har en syndilcerad baakfacilitet, garanterad kredit, om 1 500
MSEK vilken förfaller i december 2021. Denna var vid årsskiftet outnyttjad och
innehåller inga finansiella villkorsbegränsningar. Faciliteten ses som en refi
nansieringsreserv. Tillgängliga medel i likvida medel och garanterade kredit
faciliteter vid årets slut uppgick till 5498 MSEK. Härav utgjorde 1 500 MSEK
bekräftade kreditlöften och resterande 3 998 MSEX utgjordes av likvida medeL
Samtliga likvida medel är användbara dvs inga pantsatta eller spärrade.
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801 23 Fortsättning

1 luvuddelen av Swedish Match finansiering utgörs av ett globalt medium term
note program (MTN) som har ett rambelopp om 1 500 MEUR. Programmet är
ett obekräftat låneprogram och tillgången kan komma att begränsas av koncer
nens kreditvärdighet och rädande marknadsvilikor. 1 händelse av marknads
stress kommer deo syndikerade bankfaciliteten på t 500 MSEK att användas
om nödvändigt. Den 31 december 20t 7 var det globala programmet utnyttjat
med tt 553 MSEK. Den genomsnittliga förfaliustrukturen på koncernens
obligstionsupplåning per den 31 december 2017 uppgick Ulf 4,9 år.

Swedish Malch totala odiskonterade kassaflöden avseende lånekällor, inklu
sive räntebetalningar, negativa derivat (derivat med positivt verkligt värde
ingår inte), upplupen ränta, leverantörsskulder och deras förfalloprofiler för
delar sig enligt följande:

År

2018 1 563 65 698 2326 2002

2019 1368 53 — 1601 1193

2020 937 53 — 990 809

2021 626 56 — 680 508

2022 1511 56 — 1565 1605

2023— 6666 65 — 6689 6625

Totalt 12629 326 698 13651 12362

Ssvedish Match har under det globala MIN-programmet emitterat obligatio
ner i SPK, EUR, USD och CHE Upplåningen i PUR, USD och CFIF är säkrad
till SPK genom valutaränteswappar. Genomsnittliga räntor för utestående obli
gationer (inklusive derivat) den 31 december 2017 var 2,6 procent (3,4).

likviditeten inom Swedish Match hanteras centralt genom lokala cash
pooler. Koncernens bolag ska placera likviditeten på cash pool-konton elier,
om sådana inte finns, hos koncernens treasuryfunktion. Undantag medges
endast om lagstiftning förbjuder cash pool-konton elier 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 omklassiflce
ras i resultaträkningen under året ocls som tidigare redovisades t övrigt total
resultat. Under 2017 fanns inga ineffektiva delar av kaanafiödessäkring

1 ian

Sä kringsinatru mevt,
derival —161 —106 — —245
Totalt —161 —106 — —265

2016

Förändrirg av Altokerat töt
1 ian verkligt värde resultat 31 dec

Säkringsinstrument,
derivat —75 —81 15 —161

Totalt —75 —81 15 —141

Förfalloprofil för räntebetalningar på derivat som omfattas av kassaflödes
säkriog visas i tabellen nedan.

2018 2019 2020 2021 2022 2023—

Fasta
räntebetalningar —200 —199 —160 —160 —160 —366

Säkring av verkligt värde
Vid årets slut fanns inga utestående säkringar av verkligt värde.

Likviditets- och kreditrisker

För att begränsa liktiditets- och kreditrisker fär placeringar och transalctioner i
derivat endast ske i instmment med hög likviditet och med motparter med hög
krediwärdighet. Swedish Match överskottslikt’iditet placeras, förutom på
bankkonton, huvudsakligen i banker och institutioner. Den 31 december2017
uppgick den genomsnittliga räntebindningen för koncernens kortfristiga
placeringar till mindre än en månad.

Koncernens finanspolicy reglerar maximal kreditexponering rör olika mot
parter. Målet år att motparterna till Sseedish Matcls i finansiella transaktioner
ska ha ett kreditbety’g om lägst kategori A från Standard & Poor’s eller mot -

svarande från Moody’s.
För att begränsa kreditrisker i fordringar från banker relaterade till derivat-

instrument, har Swedish Match ingått nettingavtal, så kallade ISDA Master
Agreementu, med alla sina motparter. Dessa avtal ger rätt till nettning av värde•
ringar på tillgångar och skulder, om motparten inte fullgör sina skyldigheter,
som vid inställda betalniogar. Tahellen visar nettoexponeringar per den
31 december 2017. Inga säkerheter har tagits emot eller ställts. Itusniddelen av
derivaten är relaterade till koncernens centrala upplåning.

31 dec

Brsttsbetopp tär tinan- Belopp tör tinassintla instrument som inte kvittas i
sietta instrument batassräknisgen, men som är täremåt tör nettingavtat

Per den 31 december 2017 uppgick den totala kreditexponeringen i derivat
instmment till 179 MSFK och i likt-ida medel till 1 098 MSEK. Risken att kon -

cernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det sill säga att betalning ej erhålls
för kundfndringar, reduceras av att Swedish Match knmdfoddngar är fördelade
på många olika kunder. På balanadagen förelåg ingen betydande koncentration
av kredkrisk i koncernens kundfordringor. Koncernens kundforddngar uppgick
till totalt 1 536 MSEK (t 539). För ytterligare information, se Not 19
Kisndferdringar.

Rating
Swedish Match hade per den 31 december2017 följande kreditrating frän
Standard & Poorå respektive Moody’s Investors Service:

Standard & Ponrs Mosdys

Lång rating BOB Baa2
Oattook Stabte Stable

2017

Förändring av Attskerat titt
verkligt värde resattat

Ovriga

Pnsnsiella
skulder

inkt. ränta
Negativa Leseravtörs- Totala Totalt

derivat skulder kassattäden 5okt örs särde

FinansieLla instrument som omfattas av nettingavtat

2017

Derivat — titlgångar 274 —95 179

Derivat — skulder 137 —95 43

Bratlobetopp för finan- Belopp lär finansiella instrament som inte kvittas i
2016 sietta instrument batansräkningen, men som är töremlttör nettingavtal Nette

Derivat — tillgångar 360 —87 252
Derivat—skulder 163 —87 56

hette
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NOT 27 Fortsättning

Bokfört värde och verkligt värde liglvärde via övrigt totakesultat i nivå 2 iverkilgtvärde hierarkin. Vid bedöm
Swediah Match följer IFRS 13 för finansiella instrument värderade till verkligt ning avverkligt värde för dessa derivat används olika metoder för att göra anta-
värde i balansräkningen, vilket innebär att verkliga värden ska klassas enligt en ganden baserade på marknadsförhållanden vid varje rapporteringstillfålle.
hierarki som reflekterar betydelsen av den indata som används enligt följande Noterade marknadspriaer eller handlarnoteringar för identiska eller llknanöe

instrument används. Finansiella tillgångar för försäljning redovisas till verkligt
värde via övrigt totalresultat i nivå t i verkligt värde hierarkin. Alla övriga
poster, utom räntebärande skulder, har kort löptid och betraktas som icke
räntebärande och därför är det totala bokförda värdet på de finansiella instru
menten och det beräknade verkllga värdet detsamma. Det bokförda värdet på
räntebärande skulder skiljer sig från det verkliga värdet på grund av ändrade

Nedanstående tabell visar bokfört värde (inklusive upplupen ränta) och verk- marknadaräntor, bedömda med hjälp av officiella marknsdsnoteringar för våra
ligt värde per kategori av ränlebärsnde finansiellt instrument, inklusive nivå i utestående obligationer eller liknande instrument med diskonterade framtida
verkligt värde hierarkin, per den 3t december 2017. Poster redovisade till verk- kaasaflöden. Angivna värden är indikativa och kommer inte nödvändigtvis att
ligt värde i resultaträkningen består av derivat, för vilka säkringsredovianing realiseras.
inte tillämpas. Derivat hänförliga till ksssaflödessäkringar redovisas till verk

Dokfört värde och verkligt värd sv finansiella tillgångar och skulder per 31 december2017.

2017

Pastor redovisade Övrigs Kassa- Icke Summa Beräknat
titt enrkligt värde i Lån och finansiella flödes- finansiella hokfärt verkligt
resollalrdkningen fordringar skulder säkringar instrsment värde värde

Ksndfsrdringsr
— 1 536 — — — 1 536 1 536

Övriga långfristiga finansiella lordringar — — — 273 638 711 711
Övriga kortfristiga finansiella fordringar 0 — — — 193 193 193
Förutbelsids kostnader och spplapns intäklert1 — — — 1 80 81 81
Likvida medel 3 998 —

—

3 998 3 998
Summatillgångar 0 5536 — 276 711 6519 6519

Päntebärandeskulder —
— 11 530 — — 11 530 11 705

Övriga tängfristiga finansiella skalder — — — 72 76 147 167
Övriga kortfristiga finansiella skalder 60 — — — 1 631 1 471 1 671
Upplupns kostnsderoch lärulbetslös intäklert1 — — 100 25 729 854 856
Leveranlärsvkolder — — 698 — —- — 698 698
Summaskulder 40 — 12328 97 2236 14700 16875
ii ulw rävleinmhlnr basss5ödossährivyar rapporteras balanar5boivgnv som rdrsibvlaida kost oader och spvlovva miahler och appiopoo ravlvkosinade, 1 hassaltvdvssäbrivgar rapvorleros som

Upplopoa kooivader och Idmihelalda mOster

Verkligt värde pernivå Nivå 1 Niv5 2 Nivå 3 Totalt

Derivat, finansiella tillgångar — 276 — 274
Derivat, finansiella skalder — 137 — 137

llokfört värde och verkligt värd av finansiella lilgångar och skulder per 31 decensber 201fi.

2016

Fester redovisade Finansiella Ovriga Kassa- Icke Samma Beräknat
till verkligt värde i Lån och tillgångarsam finansiella flädes- finansiella hoktärt boktort
reseltaträkningen fordringar kan säljas skotder sdkringar ivatroment värde värde

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

Ovriga långfristiga finansiella tillgångar - - - — — 2 76121 — —
— 2 761 2 761

Ovriga långfristiga finansiella fordringar — — — — 328 667 776 776
Ovriga kortfristiga finansiella fordringar — — — — 10 206 216 216
Fdrutbelalda kostnader och upptagna intäktertl

- 2 — —

— 2 80 02 82
Likvida medel

— 3 366 — — — — 3 364 3 364
Summa tillgångar — 6 903 2 761 — 360 733 8 736 8 736

Räntehärandeskulder — -- —— — 10216 — — 10216 10545
Ovriga långfristiga finansiella skulder — — - — — 69 49 118 118
Övriga kortfristiga finansiella skulder 65 — — — — 1 462 1 527 1 527
Upptupna kostnader och förutbetalda intäktert1 —

- —

96 9 749 854 856
Leverantärsskotder — — — 606 — — 686 686
Summaskutdor 65 — — 10998 78 2260 13601 13730
‘1 räoteiviähtnrikasaatädnssäkrivsarraevorieras i batavsrähvingen vomForvtbntaldahossvaderaehopplapva,viähinrovh oppiopnarsvlebostvaderi kassaitddnssahriv5arrappvrlnras vem

upplvpoa kostnader och töratbetalda rvtäklnr
5 Finansiella tillgloqarsom kon sätias besiSrovaktinri STS mdovisade som tinavsinll tillgOog.

Verkligt värde per nivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 TotaLt

Doriga långfristiga finansietla
tillgångar 2761 — — 2761
Derivat, finansiella tillgångar — 340 — 340
Derivat, finansiella skalder — 143 — 143

nivåer:
• Nivå 1 — Noterade priser (ojuslerade) på aktiva marknader.
• Nivå 2 — Annan indata ände noterade priser som ingår i nivå 1 och som,

antingen direkt eller indirekt, är observerbara.
• Nivå 3 — Indata som inte bygger på obververbar marknadvdata.
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Ø OperationeLLa teasingavtat Skattemyndigheten i Sverige har genomfört en skatterevision på ett flertal av
Swedish Match svenska bolag. Efter slutförd granskning har Skattemyndig

Koncernens leasingkostnader för operationella leasingavtal för 2017 uppgick heten meddelat Swedish Match att vissa avdrag i två av fallen har avslagits.
till 60 MSIK (57). Skattemyndigheten kräver totalt cirka 300 MSEK i skatt och avgifter. Swedish

Framtida årliga minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operatio- Match håller inte med om Skattemyndighetens bedömning och har överklagat
nella leasingavtal med återstående löptider på ett är eller mer förfaller enligt besluten.
följande: Inga avsättningar har upptagits för ovanstående rättstvister.

Minimiteaseavgitter

Inom ett år

Senare än ett år men nom fem år

Senare än fem år

TotaLt 253

2017 2016 Eventuattittgångac

54 51 Per 31 december 2017 hade inte koncernen några eventuakillgångar.

148 155

51 0 Koncernföretag

Dolterföretagsinnehavli

Ägarandeti%
Oattetforetagets
säte, tand 2017 2016

Operationella leasingavtal hänför sig främst till hyra av fastighet.

SM Comercio lmportacao e
StäLLda säkerheter Eaportacao Ltda Brasitien 100 100

SM da Amazonia SA. Brasilien 100 100
Stättda säkerheter SM do BrazilS.A. Brasilien 99,7 99,7
Per den 31 december 2017 hade koncernen 87 MSEK (63) i ställda säkerheter SM Brazit Holdings AB Brasilien 100 100
hänförliga till kapitalförsäkringar som ställts som säkerhet för vissa penstons

V2 Holding Aps Danmark 100 —

förpliktelser. 1 enlighet med lAS 19 harkapitalfcirsäkringar ställda som säker-
V2 Tobacco AlS Danmark 100 —het för vissa pensionsförpliktelser i form av avgiftsbestämda planer om 80

MSEK (63) kvittats mot uppskjuten ersättning i långfristiga avsättningar per V2E APS Danmark 100 —

den 31 december 2017. Per den 31 december 2017 hade koncernen 7 MSEK (._) SM Dominicana, SA. Dominikanska

i ställda säkerheter hänförliga till säkerhet för “floating charge” om 7 MSEK för republiken 100 100

kortfristiga operativa tillgångar. SM Deutschland GmbH Tyskland 100 100

SM Mataysia HoldingsAB Malaysia 100 100

Q Åtaganden samt eventuatförpLiktetser och
SM Group BV Nederlanderna 100 100
SM Lighters BV Nederländerna 100 100

eventuaLtiLLgngar SM Overseas By Nederländerna 100 100

SM Distribution AlS Norge 100 100
Eventuatförptiktetser SM NargeA/S Norge 100 100
Borgensförbindetser fördotterföretag avser åtaganden till förmån förbolagen SM Philippines mc. Filippinerna 100 100
utöveri dotterföretagen nyttjade och skuldförda belopp. Övriga borgens- och SMINT Holdings Corp Filippinerna 100 100
eventualförpliktelser avser åtaganden gentemot tobaksodlare om framtida

Swedmat Corp Filippinerna 100 100
inköp av råtobak samt garantier ställda gentemot statliga myndigheter för

Swedish Match Fésforoskoncernföretags fullgörande av åtaganden i samband med import ochbetal Portugal, SA Portugal 100 100
ning av tobaksskatter.

Road Cargo Sweden Holding AB Sverige 100 100
2017 2016 LysstickanAB Sverige 100 100

51 SMD LogisticsAB Sverige 100 100

179 SM Industries AB Sverige 100 100

233 230 SM Industries Fastighets AB2t Sverige — 100
SM tntellectual PropertyAB Sverige 100 100

SM North Europe AB Sverige 100 100

Svenska Tändslicks AB Sverige 100 100

Eventaatforptiktelser

Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag 52

Ovriga eventualförpliktelser 181

Rättstvister

Totalt

Swedish Match US AB

Bolaget är involveral i ett antal rättsliga processer. Även om utgången av pro
cesserna inte med säkerhet kan förutses och följaktligen inga garantier heller Svenska Tändstickabolaget

kan lämnas, är företagsledningen övertygad om att skyldigheter hänförltga till Forsatjningsaktiebotag

dessa tvister inte kommer att inverka väsentligt på Swedish Match finansiella SM Helding AB31

ställning eller resultat, om de ens får någon inverkan alls.
Konkurrensverket lämnade under 2014 in en stämningsansökan mot

Swedish Match North Europe AB (ett dolterföretag till Swedish Match AB),
eftersom konkurrensverkel hävdade att ett system med etiketlermallar, som
användes under vissa perioder 2012 och 2013, innebar en överträdelse av
konkurrensreglerna. Swedish Match har under hela processen kraftfullt till
bakavisat anklagelserna. Den 8 februari 2017 meddelade Patent- och mark
nadsdomstolen dom i målet. Domstolen anser att systemet med etikettmallar Nyz AB

strider mot konkurrenalagstiftningen. Swedish Match dömdes att betala cirka V2 Tobacco Distribution AB

38 MSEK i konkurrensskadeavgift. Swedish Match har överldagat domen till
Patent- och marknadsöverdomstolen, som förväntas meddela dom under
2018.

SMD Logistics Hotding AB
SMD Logistics Ornäs AB

SM lPMl InternationatAB
SvenskaTobaksAB

Svenskt Snus AB

Sverige 100 100

Sverige 100 100

Sverige 100 100

Sverige 100 100

Sverige 100 100

Sverige 100 100
Sverige 100 100

Sverige 100 100
Sverige 100 100

Sverige 100 —

SM Treasury Switzerland AG Schweiz 100 100
SM Kibrit vo Cakmak Endustri AS. Turkiet 100 100
SM Cigars Holding mc USA 100 100

Pinkerton Tobacco Company (dotterföretag till Swedish Match USA, mc.) SM Cigars mc USA 100 100
har angivits som svarande i några av de mer än 1 200 mål mot cigarettillverkare

SMUSAInc USA 100 100
och andra tobaksföretag som anhängiggjorts 1 delstatsdomstol i West Virginia.

SM Leal Tobacco Company USA 100 100Pinkerton har dock avskiljts från den sammanslagna processen i dessa mål och
det är inte känt om någon av kärandena i de avskilda målen avser att driva lcrav SM North America LLC USA 100 100

separat mot Pinkerton. Även om företagsledningen inte på ett meningsfullt sätt The Pinkerton Tobacco Co. LLC USA 100 100
kan uppskatta den betalningsskyldighetpågåendeellerbefarade tvister avdetta il Färievkninqvn nneiatiarstsät direkt som nd:rekiagda bolag Förieckningen nnehliiermle

vilande törelagslag skulle kunna medföra, är det företagsledningens uppfattning att det finns 21 änder25l7sasanerades SM ledosiries FasSghetsAB med sM IndusiriesAe
goda försvar mot alla krav och att varje fall ska försvaras med kraft. 3ISM Cgor-s Hv1ding AB bylte anSer 2017 namn 1111CM Holdmnq AB.
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TiLläggsuppLysningar till kassafLädesanalys

Justering för pnster som inte ingår i kassaftödet

Av- och nedskrivningar

Förändring i förmånsbesfämda pensionspfaner

Förändring i inbefalningar från arbetsgivare i
förvaltningsfillgångarna
Infäkt från ändrad förmånspian
Förändring upplupna räntnr

Förändringar i verklig värde värderingar och
orealiserade kursdifferensur
Realiserade kursdifferenser. överfört till
finansieringsverksamheten
Kapitalvinst från asyttring av aktieri STG’1
Kapitalvinst från försäljning av tomt
Kapitalvinst från försäljning av distributionsanläggning
Utdelning från ETC, överförf till
finansieringsverksamhelen
Ovrint

Andelar i intresaeföretag och övriga bolag
Inga investeringar i intresseföretag har gjorts under 2017.

Investeringar i intresseföretag under 2016 hänför sig till investeringar på
5 MSEK i BB Road Cargo AB. För ytterligare information, te Not 15 Andelar
1 inlrevseJdretug.

Investeringar 1 dotterföretag
Den 31 augusti 2017 förvärvade Swedish Match 100 procent av aktierna i V2
Holding ApS (“V2 Tobacco”) inklualve bolagets dotterbolag. Den totala köpe

2017 2016
skillingen, med avdrag för förvärvade likvida medel, uppgick till 929 MSEK.

________________

Förvärvade nettotillgångar uppgick till 372 MSEK och redovisades i koncer
381 339 nens balansräkning till verkligt värde vid förvärvatidpunkten. För mer infor
152 166 mation se Not 4 Rörelaeförrärv.

Avstämning av uppkomna skulder i finansieringsverksamheten
Poster som inte inoår i kassaflödet

Förändring av Verkligt värde
kursdifferenser förändringar

Närstående

Företagets närstående parter är intresseföcetag och ledande befattningshavare
med betydande inflytande i företaget. Ledande befattningshavare med bety
dande inflytande omfattar Swedish Match styrelse och koncernlcdningcn.
Transaktioner med närstående parter görs på marknadsmässiga villkor.
För vidare information om koncernens transaktioner med inlresseföretag, se
Not 15 Andelar i intrevsefdretog. Information om ersättningar till styrelsen och
koncernledningen framgår av Not 6 Peraonal. Utöver detta, och med undantag
för koneerntransaktioner som elimineras i sin helhet i koncernredovisningen,
har inga andra transaktioner med närstående parter gjorts under året.

Händelser efter rapportperiodens slut

Den svenska regeringen har meddelat att de har för avsikt att presentera ett
nytt lagförslag avseende tobak och liknande produkter till riksdagen den
20 februari 2018. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft den å januari 2019.
Förslaget inkluderar ett antal restriktioner, bland annat ett förbud mot själv-
betjäning av alla tobaksvaror i detaljhandebs, ett förbud mot reklam för tobak
1 detaljhandeln med undantag för spedalbutsker för tobaksvaror samt ett mini
mum av 20 pnrtioner 1 snusdosor. Lagförslaget inlduderar även spårbarhets

systemet för tobaksprodukter i enlighet med EU-direktivet men detaljerna för
implementeringen kommer att meddelas vid en senare tidpunkt.

EU-domstolen behandlade förbudet att sälja snus inom den Europeiska
Unionen vid en muntlig förhandling i januari 2018. Domstolens dom förväntas
tidigast under andra kvartalet 2018. EU-domstolen förväntas också under
tredje kvartalet 2018 hålls muntlig förhandling angående delinitionen av tugg
tobak i ett ärende som refererats från en tysk domstol. Bedömningen kommer
att vara avgörande för om rhew bags skall deftnieraa som luggtobak och där
med vara tillåtna på den europeiska marknaden. ER negativt besked kan
komma att påverka Swedish Matchs möjligheter att sälja ehesv bags på vissa
europeiska marknader.

9 Uppgifter om moderbolaget

Ssvedish Maseh AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i
Stockholm.

Moderbolagets aktier är registrerade pä Nasdsq Stockholm. Hovudkontoret
har besökaadress Sveavägen 44 och postadrass 11885 Stockholm.

Koncemredovisningen för är 2017 består av moderbnlaget och dess dotter-
företag, tillsammans benämnda koncernen. 1 koncernen ingår även ägd andel
av innehaven i intresseföresag.

Definitionen och sammansättningen av Itkvida medel är kassa och bank.

Betalda röster och erhåltna räntor 2017 2016

Erhållvn ränta 44 44
Erlagd ränta —316 —394
Totalt —267 —365

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

—230 —566 Avyttring av dotterföretag

—69 — Inga dotterföretag avyttrades under 2017 eller 2016.

4 53

—123 217

150 —286

—197 —2109
—107 —

— —145

—107 —

- —28 —8
Totalt —175 —2338

esvitalvinsten för 2016 trOn auyftring av aktier i tTo om 2109 MttK inkluderar en umvärderings
effekt till verkligt värde för twed,sk Matck kvorsaraede akser i STO om 902 MStS.

Justering från tåvgfristig
det lift korffristig2016 Kessatläden

Långfrisfigs räntebärands skulder 8 169 3 293 —1 251 66 — 10 277
Korffristiga ränlebärande skulder 2 047 —1 980 1 251 —50 — 1 252
Nsltslillgångar för säkring mot långfristiga
ränlebärande skulder —286 —13 — —6 106 —202
Summaskulderfrånfinanaieringaverkaamheten 9930 1 291 0 3 104 11 328

2017
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ModerboLagets resuttaträkrn

MSEK Not 2017 2016

Nettoomsättning 1 47 52

Administrationskostnader 2,7,25 —196 —262

Ovriga röretseintäkter och övriga rörelsekostnader 3 30 1

Rörelseresuttat —118 —208

Resultat från andelar koncernföretag 6 5310 3 319

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 6

Räntekostnader och liknande resuttatposter 4 —609 —715

Resuttat efter finansietta poster 6 584 2 401

Bokstutsdispositioner 5 2 080 1 859

Resuttatforeskatt 6664 6260
-“

Skatter 6 —298 —218

Årets tesuttat 6 367 4 041

ModerboLagets rapport över totatresuttat

MSEK Not 2017 2016

Ärets resultat 6 367 4 047

Övrigt totalresultat som kan om föras till rcsultaträkningen

Effektiv andel av förändringar 1 verkligt värde på kassaflödessäkringar —104 —81

Förändringar verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört titt periodens
resultat — 16

Skatt hänförlig titt poster i övrigt totatresutlat 6 23 16

Årets övrigt totatresuttat, netto efter skatt —81 —51
Årets totalresuttat 6 286 3 990



!1derbatagets ainsrkning

MSEK Not 31 december2017 31 december2016

Titigångar

Materietla antäggningstillgångar - 7 -- 1 2

FinansieLla antäggningstillgångar

Andetari koncernföretag 8 31 656 49 366
Ovriga tångfris6ga fordringar 9 - 273 328
Uppskjutna skattefordringar 6 75 67
Summa finansietta antäggningstittgängar 32 002 69 719
Summaantäggningstittgångar 32003 69721

Omsättningstittgångar

Fordringar på koncernföretag - 2 666 2 280
Övriga fordringar 10 32 10
Frutbelatda kostnader och upplupna inlakter 11 16 16
Summa omsättningstillgångar 2 694 2 307
Övriga kortfristiga ptaceringar 24 1 900 1 005
SUMMATlL1GNGAR 36397 53032

Eget kapital 12
Rundet eget kapital

Aktiekapital 390 390
Fritt eget kapital

Fondförverkligtv0rde —191 —110
Batanserat resultat - -

- 12 656 14 1 13
Årets resultat 6 367 6 061

SUMMA EGET KAPITAL 18 634

Obeskattade reserver 13 1 330 995

Ovriga avsdttningar 16 86 100
Summa avsattningar 86 100

Långfristiga skulder

Obligationslån 15 - 10277 8 169
Skulder till koncernforelsg

-

— 18 100
Övriga skulder 16 72 69
Summa Långfristiga skulder 10 369 26 338

Kortfristiga skulder

Obligationslån
- 1 268 2 062

Leverantörsskulder 17 15
Skulder till koncernföretag 3 890 6 962
Skalteskutder 6 77 9
Ovriga skulder 2 3
Upplupna kostnader och (drutbetalda intakter 1? 175 156
Summa kortfristiga skulder 5409 7 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 397 53 032
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Förndrnq& 1 moderbotagets eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Fond för Batanserat Årets Totalt eget
2016 Not Aktiekapital verktigtvörd&’ resultat resultat kapitat

Egetkapita(vidåretsbörjan 12 390 —59 17270 3614 21 215

Årets resultat — — — 4 061 6 061

Årets övrigt totatresultat, netto efter skatt — —51 — — —51

Årets totatresu[tat — —51 — 6 061 3 990

Vin5tdisposition — — 3 616 —3 616 —

Utdelning — — —5 522 — —5 522

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

Avsöttning tillfri reserv genom indragning av egna aktier —15 — 15 — —

Fondemission 15 — —15 — —

Egetkapitatvidåretsstut 390 —110 14113 6061 18636
‘1 Fond för verkttgtvarde besitrav en säknnynreserv

Bandet eget kapitat Fritt eget kapital

Fond för Balanserat Årets Totalt eget
2017 Not Aktiekapitat verkligtvdrde1i resultat resultat kapital

Egetkapitatvidårets början 12 390 —110 14 113 4041 13434

Årets resultat — — — 6 367 6 367

Årets övrigt totalresuttat, netto efter skatt — —81 — — —81

Äret5totatresuttat — —81 - ‘ — 6367 6286

Vinstdisposition — — 6 061 —4 041 —

Utdelning — - — —2 908 — —2 908

Återköp av egna aktier — — —2 590 — —2 590

Avsöttning titt fri reserv genom indragning av egna aktier —16 — 16 — —

Fondemiasion 14 — —14 — —

Egetkapitatvidåretsstut 390 —.191 12656 6367 9221
Ii Ford förverköqtvärde besttraven sakrinqsrrsera



7
—1”

MederIoLajets kissafWdesanatys

MSEK Not 2017 2016

Den töpande verksamheten 24
Resuttat efter finansieLLa poster

——

4 584 2 401
Justering för poster 5Dm inte ingOr i kassaftöden mm, - 18508 —717
BetaLd inkomstskatt —234 —230
Delsumma 22858 1 456

Okning [—1/Minskning (+1 avrörelsefordringar —32 18
Okning (+1/Minskning [—1 av röretseskutder 9 28
Kassaftödefrn den Löpandeverksamheten - 22835 1 500

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
— 0

Avyttring av materiella anläggningstittgångar
— - -

— 0
As’ttring av dotterföretag, netto Likviditetspäverkan 107 —

Aktieägartittskott —934 —

Kassaftöde från investeringsverksamheten —827 0

Finansteringsverksamheten

Upptagna Lån 3 293 3 364
Arnortering av lån —1 988 —1 618
Äterköp av egna aktier —2 590 —1 269
Utdeining —2 908 —5 522
Förändringar av finansieLla fordringar/skulder konceroföretag —16 906 6 554
Övrigt

— —13 —25
Kassaftödefrånfinansieringsverksamheten -

- —21 112 495

Ökning av Likvida medet -

-

895 1 005
Likvida medelvid årets början 1 005 —

Likvida medetvid årets sLut 1 900 1 005
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Noter för moderbotaget
Alla belopp i noterna till moderbolagets finansiella rapporter är angivna i miljoner svenska kronor (MSEK) om ej annat anges. Belopp inom parentes avser
föregående år, 2016.
För information om löner och andra ersättningar till verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen, se koncernens Not 6 Personalpå sidan 78.

0
Nettoomsättningen avser tjänster till koncernföretag och intresseföretag.

0 Arvode och kostnadsersättning tiLL revisorer

Arvode och kastndsersdltning till revisorer

Revisionauppdrag 2 Totalt
Revisiansvvrkvamhet utöver reviaionsappdraget — 0

Skatterådgisn log

Andra uppdrag 0

Totalt 3

Ø Övriga röreLseintäkter och övriga röreLsekostnader

Ovriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader 2017 avser i huvudsak en
engångspoet relaterad till en extra återbäring utav tidigare inbetalda förmåns
bestämda försäkringar. Dessutom ingår valutalrnrsvinster och -föeluster.

Netto valatakaralörändringar 0 —

Totalt 1 6

— —1

Totalt —609 —715

Fsregtvvdv Or ekluderar tS M5FK deertäri trOn eget kapital.

0
Rskstatsdispasäianer 2017 2016

Skillnad mellan redovisad avskrivning och
avskrivning enligt plan

Inventarier, verktyg och installationer 0 0

Adminivtrationskostnader inkluderar kostnader för revisiontarvoden enligt Periodiseringsfond

nedanstående tabell. På årsttämman förra året valdes Deloitte till revisorer för Arets avsattning

2017 och ersatte KPMG. Återtonng av avsattning

Koncernbidrag
2017 2016

Erhållna koncernbidrag
Deloitte KPMG Lämnade koncernbidrao

—450 —320

115 —

2428 2261

-- -13 -83

2080 1859

0

Skatter

0 FinansieLLa poster

Resattat trån andetari koncerntöretag 2017 2016 Totalt

Skatt redovisad i reaaltatrdkningen 2017 2016

Aktuell skatt för perioden —302 —220

Uppskiulen skatt avseende temporära akillnader 5 1

Totalt —298 —218

Skatt redovissd i övrigt tntalreaaltat 2017 2016

Ettektiv andel av förändringar i verkligt värde på
kaseatlödessäkringar 23 18
Förändringar i verkligt värde på kassatlödesaäkringar
övertört till periadens resultat — —3

23 16

Totalt

Utdelningar 23827 3395

Resultat vid avyttring av kancerntöretag 107 —

Nedskrivning av andelar i dottertoretag —76 Asstämning as etfektis skattesats
5310 3319 Resuttatföreskatt

En stor del av utdelningarna är ett resultat av att ett internt koncernlän reglen Svensk skattesats
des och beloppet har blivit utdelat till muderbolaget. Till följd av dotterbolagets

Ej skattepliktiga utdelningar
reducerade egna kapital efter utdelningen har moderbulaget skrivit ner aktier t -.

dotterbolag med motsvarande belopp. El akattepliktiga inlakler

El avdragsgilla kostnader

2017 2016

l%l

Resultat vid avyttring av kuncernfttretag avser en lilläggsköpesktlling om
107 MSEK.

Ranteintakter och liknande resultatpester

6666 4260

22,0 —1 666

—78.7 5 262

—0,4 26
61,5 —6096

Skall hänförlig till tidigare år

Schabtonränta på
periodiseringstond

22,0 —937

—17,5 767

—0,0 0

0,7 —28

Ränteintäkter, koncerntöretag 0 6

Ränleinläkter hintörliga till lån och fordringar 1 1 Förändringen i skatteskulder under perioden förklaras nedan:

2017 2016 Redovisadettektivskatt 6,5 —298 5,1 —218

0,0 —2 —0,0 0

0,0 —1 0,0 —1

Aktuell skall
Rdntekostnader och liknande resaltatpester 2017 2816

Betald skatt

Skatteskalder 2017 2016

Räntekoalnader, koncerntöretag

Räntekostnader hänförliga till övriga finansiella
skutder redovisade till upplapet anskallningsvärde

Ränlekostnader hänföritga till finansiella instrument
redovisade ttll verkligt värde i säkringsrelalioner

Realiserat verkligt värde från återkäp av obligationer
inkluderal hIthörande derivatil

Osriga finansiella kostnader

Netto vatutakursfdrändringar

Bokfört värde vid årets början 919

270 307 Bokföflvärdevidåretsatut 77 9

302 220

—234 —230

259 267 Skatteskuld uppgående till 77 MSEK består av skatt som ska betalas på årets
resultat.

—73 —68

— —62

—7 —10



901 6 Fortsättning

Sbtteeffekterna av avdragsgilla temporära skillnader, som resulterade tupp- 0 MaterieLla anLäggnrngstiLLgangar
skjuten skattefordran per den 31 december, sammanfattas nedan:

75 67
Anskattningavärde vid årets slut 6 6

Ackumulerade avakrivningarvid årets början —2 —1
Nedanstående sammanställning visar uppskjutna skattefordringarvid årets Årets avskrivningar —1 —l
borjan och årets slut. Ackumuterade avskrivningar vid årets slut

Ingående Redovisat i årets Redovisat i ävrigt Utgående Sokfört värde vid årets slut 1 2
2017 balans resultat totalresattat balans

16 5

67 5

Ingående Redovisat i årets Redovisat i övrigt Utgående
2016 balans resultat totalresattat balans

Säkringsreserv 17 — 14 31

Avsättningar 15 1 — 16

Totalt 32 1 14 67

0

23 54 Avskrivningar för materiella anläggningatillgångar ingår i adminivtrationv

— 21
kostnader i resultatr2kningen med —t MSEK (—1 j. Inga lånekostnader för

23 7i materiella anläggningstillgångar har aktiverats under 2017 eller 2016.

Ingående Aktieägar- Ned-
balans tillskott Avveckling skriveivgar Avyttringar

Innehav av diraktägda andelar i koncernföretag

Swedish Match Distribution AlS

SA Atlamettiére Causemille3t

The Burma Match Ca Ltdhl

Vulran Trading Co. Ltd51

Boktört värde vid årets sLut
Ii Resierande aktier dgs av avsertareia5
° Namnändrai trOn Swedish Maich cigars Heidivq aa.
i Förstattigai 1963.
6 Förslatktai 1968
e rorstatryat 1969.

930567647 Norge

Algeriet

Burma

Burma

Uppskjutna skatteterdringar

Sä kringsreserv

Avsättningar

Bokfört värde vid årets stat

Inventarier, verktyg och instatlatiener 2017 20162017 2016

________ ____________

—-

Anskattningavärde vid årets början
54 31

lnkäp/investerinqar
21 16

Säkringsreserv

Avsättningar
Totalt

31

4 4

— 0

—3 —2

2017
Utgiende

balans

Anskaftsingsvärde 55 038 934 — — — 56 772
Nedakrivningar —6494 — — —1g624 — —25 110
Bokförtvärde 49344 934 — —18626 — 31654

Ingående Aktivägar- Ned- Utgående
2016 balans tillskott Avveckling skrivningar Avyttringar bataes

Anskattningsvärde 55 021 8 613 —76 — —7 721 55838

Nedokrivningar —6494 — 76 —76 — —6696

Boktörtvärde 68527 8613 0 —76 —7720 69364

Dottertöretag Drg. nr Sdte Antal aktier Andel i % 2017 Andeli% 2016

556367-1261

556571-6924

55657t-7039

Stockholm, Sverige
Stockholm, Sverige

Stockholm, Sverige

Svenskt Snus AB

Swedish Match North Europe AB11

SMD Logistics AB

Svenska Tändsticksbolaget
Färvätjningvaktiebotag

Swedish Match Hotding AB2t

Swedish Match Industries AB

Swedish Match US AB

Svenska Täsdsticks AB

Svenska Tebaks AB

Swedish Match USA, mc

Swedish Match Cigars Hulding mc

Swedish Match Deminicana SA.

Swedish Matrh Group BV

556012-2730 Stockholm, Sverige

556367-1253 Stockholm, Sverige

556005-0253 Tidaholm, Sverige

556013-6612 Stockholm, Sverige

556105-2506 Stockholm, Sverige

556680-3028 Stockholm, Sverige

62-1 257378 USA

81-0733029 USA

B5338-2007-STI Dominikanska republiken

17888059 Nederländerna

108 300
96 16054

100 2350

100 8949

100 1130

100 95

100 0

too 0

100 0

tOO 849

tOO 1739

99,99 171

100 17

1 000

960

1100

34603000

2 080

30 853

96 000

1 000

100 000

1000

1 000

9 269 907

20 900 000

18000

300 000

4 000

188 18875

96 15120

100 2350

100 8969

108 1130

100 95

100 49

100 0

100 0

100 869

100 1 739

99,99 171

100 17

500 100 1 100 1

100 0 100 0

100 0 100 0

100 0 100 0

31656 49344

Hårutöver äga aktier i Union Allumettiåre Marocaine S.A. Ågandet är endast formellt. Samtliga rättigheter och skyldigheter tilllcommer koncernföretag.
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Övriga Långfristiga tord ringar Årsstämman den 4maj2017 beslutade om att fiärnya mandatet att återköpa
aktier upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade års

Ovriga långfristiga fordringar består av derivat som innefattar valutakurs dif- stämman om indragning av 6,9 miljoner tidigare återköpta aktier med sam
ferenser och verkligt värde för valuta och ränteswappar om 273 MSEK (328). tidig fondemission utan utgivande av nya aktier med ett belopp motsvarande

nedsättningen av aktiekapitalet genom de indragna aktierna eller 14,3 MSEK.

O Aktieägarna godkände också förslaget att indragningen ska allokeras till en
Ovriga fordringar fond som ska användas i enlighet med ett årsstämmobeslut.

Under året återköpte bolaget 8,8 mlljoner aktier för 2 590 MSEK till ett
Övriga fordringar 2017 2016 genomsnittspris av295:62 SEK. Sedan återköpen inleddes har Swedish Match

D — o återköpt aktier till ett genomsnittspris om 123:32 SEX.enva
Per den 31 december 2017 innehade Swedish Match 5,9 miljoner återköpta

Skattekonto 31 —

aktier motsvarande 3,24 procent av det totala antalet aktier. Det totala antalet
Momsfordran 1

— utestående aktier netto uppgick till t75,9 miljoner vid årets slut.

Efter balansdagen har styrelsen flireslagit en total utdelning om 16:60 SEX per, aktie vilken består av en ökad ordinarie utdelning om 9:20 SEK (8:50) och en

Förutbetatda kostnader och upptupna intäkter extra utdelning om 7:40 SEK till följd av avyttringen avdet sista kvarvarande
aktieinnehavet i STG. Den föreslagna utdelningen uppgår till 2920 MSEK

2017 2016 baserat på de 175,9 miljoner aktier som var utestående vid årets utgäng. Utdel
ning för 2016, betald under 2017, uppgick till 2 90$ MSEK bestäende sven

1 2 ordinarie utdelning om 1 545 MSEK motsvarande 8:50 SEX per aktie samt en
4 5 extra utdelning om 7:50 SEX per aktie motsvarande 1 363 MSEK till följd av
6 6 den partiella försäljningen av aktier i SIG i januari.

fond för verkligt värde består av en säkringsreserv Förändringen under året
beskrivs nedan:

Säkringsresers 2017 2016

Bokfört värde vid årets början —110 —59
Information om förändringar i moderbolagets eget kapital finns presenterad i

Effektiv andel av forandrisgar i verkligt varde pa
rapporten förändringar i moderbolagets eget kapital. kassaflödessäkringa r —106 —81

Antal registrerade aktier i moderbolaget:
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar
överfört till årets resultat

Antal registrerade aktier 2017

Emitterade per 1 januari 188 750 000 196 500 000
Bokfört värde vid årets slut

—6950000 —7 750 000 Säkringsreserven innefattar ackumulerade förändringar av verkligt värde på
kassaflödessäkringar hänförliga till säkring av ränterisker.

781800000 188750000

—5889462 —6077313

Obeskattade reserver
175910538 184672687

2,1425 2,0637 Obeskattade reserver

103

Ovriga kortfristiga fordringar

Bokfört värde vid årets stut

0 0

32 10 Utdetning

Förutbetatda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen ränteintäkt

Förutbetald bankavgift

Förutbetald hyra

Övriga förutbetalda kostnader

Bokförtvärdevid årets slut

Eget kapital

7 6

16 16 Fond förverktigtvarde

Nedsättning

Totalt antal utestående aktier per
31 december

Varav innehades av Swedish Match AB

2016

Totalt antat utestående aktier, exkl, aktier
som innehades av Swedish Match AB

Kvotvärde på totatt utestående aktier

— 16

23 16

—791 —110

Återköp av egna aktier

Återköpta egna aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som
innehades av moderbolaget. Per den 31 december 2017 uppgick moderbola
gets innehav av egna aktier till 5889462(4077313).

Totala antalet återköpta aktier och ackumulerade återköp inkluderat t balanse
rade vinstmedel redovisas nedan:

2017 2016

Avskrivningar utöver plan:

Materietta anläggningstillgångar

Bokfört värde vid årets börlan 0 0
Årets avskrivning utöver plan 0 0
Totalt 0 0

Periodisoringsfond:

Ingående balans vid årets
början
Årets inköp avegna aktier

Avsättning tillfri reserv genom
indragning as egna aktier

Bskfört värde vid årets början 995 675
Antal aktier Ackumulerad effekt på
ltusentatl eget kapitat IMSEKI

Återforing av avsattning —115 —

2017 2016 2017 2016
Avsättning innevarande år 450 320
Totatt 1.330 995

6077 7584 —26338 —25089
Bokförtvärdevidåretsslut 1,330 995

8762 6263 —2590 —1269

—6950 —7750 16 15

Fondemission — — —16 —15

Utgåendebatansvtdåretsslut 5889 6077 —28928 —26338



Övriga avsättningar

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

Onriga avsättningar 2017 2016

Pensionsåtaganden 50 71
Uppskjuten ersättning 26 29
Ovrig ersättning 2 —

Ookfärtvärdevidåretastut 86 100

Varav långfristiga 79 98
Varav kortfristiga 7 2

Avsättningar har under året förändrats enligt nedan:

Pensiens- Uppskjstnn Ovrig
2017 åtaganden ersättning ersättning TotaLt

Bokfärtvärdevidåretsbärjan 71 29 — 100
Årets avsättningar 3 1 å 2 15
lanspråktagna avsättningar 0 — — 0
Å tertärda avsättningar under
året och ändrade
uppskattningar —16 2 — —16
Avsättningar omkiassificerada
titt upplupna kostnader — —15 — —15
Bokfärtvärdevidåretsstut 58 26 2 86

Pensians- Uppskjuten
2016 åtaganden ersättning Totalt

Bokförtvärdevidåretabörjan 26 25 68
Årets avsättningar 2 15 16
Ianspråktagna avsättningar —1 — —1
Återfdrda avsättningar under året och
ändrade uppskattningar 66 3 50
Avsättningar omklassificerade till
upplupna kostnader — —13 —13
Bnkfärt värde vid årets slut 71 29 100

Pensionsåtaganden

Punsionsåtaganden avser avsättning för särskild löneskatt pä pensionsförplik
telser säkrade genom kapitalförsäkriogar och avsättning för förmånsbestämda
pcnsinntförpliktelser. Merparten av pensionsavsättningarna avser en pen
sinnsstiftclse för Udigare anställda idel avyttrade Swedish Match UKLtd. På
grttnd av ändrat antagande av diskonteringsräntan har avsättningen för del
brittiska pensionsåtagandel minskat. Belalningar avseende penaionsåtaganden
scnare än fem år efter halansdagen beräknas uppgå till 20 MSEK.

Uppskjuten ersättning
Uppskjulen ersättning avser långsiktiga incilamenlprogram till vissa befatt
ningshavare som kommer alt regleras efter tre år.

Ovrig ersättning
Ovrig ersättning avser omstruktureringar.

ObLigationsLån

Skulder som förfaller till betalning senare än fem är efter balansdagen uppgår
1016402 MSEK (4471).

Ø Övriga skuLder

Övriga skulder består i huvudsak av förändring i verkligt värde för derivat på
gmnd av ökning eller minskning av räntor och valutakurser. Skuidderivat som
förfaller senare än fem år efter balansdagcn uppgår till 72 MSEK (69).

Upptupna kostnader och törutbetaida intäkter

Upplapna kostnader och täratbetatda intäkter 2017 2016

Upplupna räntekostnader 125 105
Upplupna incitamentspragram, inklusive sociala
avgifter 38 36

Upplapna sociala avgifter 6 7
Upplupna semesteridner 2 2

Personalkostnader 0 0
Övriga upplupna kostnader 4 3
Färutbetalda intäkter 2 2
Rokfört värde vid årets slut 175 156
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FINANSIELLA RAPPORTSR

Bokfört värde och verkLigt värde för finansieLla instrument

Swedish Match följer IFRS 13 för finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen, vilket innebär att ett företag ska klassificera värderingen
av verkligt värde enligt en hierarki för verkligt värde som speglar betydelsen av den indata som används enligt följande nivåer:
• Nivå 1 — Noterade priser (ojuslerade) pä aktiva marknader.
• Nivå 2 — Annan indata ände noterade priser som ingår t nivå 1 och som, antingen direkt eller indirekt, är obsenerbara.
• Nivå 3 — Indata som inte bygger på observerbar marknadsdata.

Nedanslående tabell visar bokfört värde (inklusive upplupen ränta) och verkligt värde per kategori av räntebärande finansiellt instrument, inklusive nivå i verkligt
värde hierarkin, per den 31 december 2017. Derivat hänförliga till kassaflödessäkringar redovisas till verklsgt värde via övrigt totalresultat i nivå 2 i verkligt värde
hierarkin. Vid bedömning avverkligt värde fdr dessa derivat används olika metoder för att göra antaganden baserade på marknadsförhållanden vid varje rapporte
ringstillflulle. Noterade marknadspriser eller handlarnoteringar för identiska eller liknande instrument används. Alla övriga poster, utom räntebärande skulder, har
kort löptid och betraktas som icke räntebärande och därför är det totala bokförda värdet på dc finansiella instrumenten och det beräknade verkliga värdet det
samma. Det bokförda värdet på eäntebärande skulder skiljer sig från det verkliga värdet på grund av ändrade marknadsräntor, bedömda med hjälp av officiella
marknadsnoteringar för våra utestärnde ohligatisiner eller liknande instrument med diskontcradc kassallöden. Angivna värden är indikativa och kommer inte
nödvändigtvis att realiseras.

För tillämpning av boklbrt värde och verkligt värde för finansiella instrument, se koncernens Not 27 Fiitonsiefla instrunieitt och finansiella risker på sidan 92.

2017

Ovriga långfristiga fordringar — — 273 — 273 273

Fordringar på koncernföretag 2 446 — — — 2 666 2 6

Dvriga kortfristiga fordringar — — — 32 32 32

Fdrslbelalda kostnader och applapna intäkter11 — — 1 15 16 16

Likvida medel 1 900 — — — 1 900 1 900

Sammatittgånqar 4346 — 276 67 4667 4667

Räntebärandeskutder . . - — - 11525 — — 11525 11705

Övriga skalder — — 72 2 74 76

Skalder till konrernfdrelag lkortfrisligal — 3 090 — — 3 890 3 890

ilpplspna koatnaderorh täralbelatda intäkter11 — 100 25 50 175 175

Leverantäraskalder — 17 — — 17 17

Samma skalder — 15532 97 52 15681 15861
1 Uppiupna ranieiniokier i kassa5odessakciear rapperieras baiansrakn:snos sars Färaibetaida kvstnaderoch uppispoa iniakier och oppiapna rasirkosinader, kassatödessäkringar rapporieras som

Uppiupna kosinader och lkrsibeiatda intakter

Verkligt värde mdii per niså Level 1 Lesel 2 Lesel 3 Totalt

Derivat finansiella tillgångar — 276 — 274

Derivalfinansiella skalder — 97 — 97

2016

Osriga långfristiga fordringar — — 328 — 328 328

Fordringar på koncernfdretag 2 280 — — — 2 280 2 200

Ovriga kortfristiga fordringar — — 10 0 10 10

Fdratbetalda kostnader och applapna intäkierii —
— 2 16 16 16

Likvida medet 1 005 — — — 1 005 1 005

Sammatitlgngar 3285 — 340 14 3639 3639

Ränlebärandeskatder — 10211 — — 10211 10560

Skulder till koncernföretag Ilångfristigel — 18 100 — — 18 100 18 100

Övriga skulder — — 69 3 72 72

Skalder titt koncernfdreiag Ikortiristigal — 6 962 — — 6 962 6 942

lipptapna kostnader och färaibetalda infäktert — 96 9 49 156 154

Leveraniörsskulder — 15 — — 15 15

Samma skalder — 33 364 78 52 33 494 33823

UppWpoa ranieiviäkier i kassatädessakr;ngar rapporierosi baiaesräknpsyes som Fbrothelolda kosivadeoch sopiapna ‘rskror och cppcpca ranickvsiooder 1 kasso5bdcssäkr;onar rapporteras som
Uppiopoa kostnader och isrsikeiaida ,oähter

Vsrkligl värde mätt per nieå Lovet 1 Lovet 2 Lesel 3 Totalt

Derivat finansiella tillgångar — 348 — 360

Derivat finansiella skulder — 78 — 78
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Län och Ovriga finansiella Kasseilädes- Icke finansiella
fordringar skalder säkringar instramenl

Summa Beräknat
bokfärt värde verkligt värde

Lån och Dsriga tinsnsiells Kassatlädes- Icke hnsnsiella
fordringar skalder säkringar inslrament

Samma Beräknat
bokfärl sarde verkligt värde



Q Derivat som omfattas av nettingavtat

För att reducera kreditrisken i de fordringar som uppstår på bankervia derivathar Swedish Match ingått nettingavtal, så kallade ISDA Master Agreemeuts, med
samtliga motparter. Dessa avtal ger rätt till nettning avvärderingar på tillgångar och skulder, om motparten inte fiallgör sina skyldigheter, som vid inställda betal
ningar. Tabellen visar nettoexponeringar per den 31 december. Inga säkerheter har tagits emot eller ställts. Samtliga derivat är relaterade till koncernens centrala
upplåning.

Finansiella in5trument som omfattas av nettingavtal

Q OperationeLLa Leasingavtat

Totala kostnader för operationella leasingavtal 20 t7 uppgick till 15 MSEK (15).
De operationella leasingavtalen hänför sig i huvudsak till hyra av kontors-
lokaler och förråd. Avtalen är inte möjliga att avslutas under överenskommen
leasingperiod och innehåller vissa indexeringsklausuler.

Framtida årliga minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operatio
nella leasingavtal med initiala eller återstående läptider på ett år eller mer
förfaller enligt följande:

Minimitoaseavgifter 2017 2016

Inom ettlr 13 13
Mellan ett år och fem år 29 62
Längreäntemår — —

Totalt 62 55

Vissa delar av de hyrda lokalerna hyrs ut i andra hand till ett av Swedish Match
Alls dotterföretag. Hyresintäkter under 2017 för de delar som hyrs ut i andra
hand till dotterföretaget uppgick till 12 MSEK (12).

StäLLda säkerheter och eventuattörptiktetser

Stättda säkerheter
Ställda säkerheter hänför sig till kapitalförsäktlngar som ställts som säkerhet
för pensionsftirpliktelser och uppgår till 76 MSEK (59).

1 enlighet med LAS 19 har kapitalförsäkringar ställda som säkerhet för vissa
pensionsfiirpliklelser i form av avgtftsbestämda planer kvittats mot pensions
åtaganden som redovisas i övriga avsättningar.

Eventuatförptiktetser 2017 2016

Borgensförbindetsertiltförmån för dotterföretag 52 51
Totalt 52 51

Ø
Styretsens förslag titt vinstdisposition

Utdelning(l6:60SEKbaseratpå 175910538
aktierl SEK 2920116 931
Vinstmedet att balanseras i ny räkning SEK 15911 849 710
Totalt SEK 18831966641

Belopp för finansielts instrument sars inte kvittas
batanaräkningen, men som är törem6t För nettingavtat

Närstående

Utdetningar 23 827 3 395 —

Koncernbidrag 2428 2261 —

Ränteintäkter 0 4 —

Försäljning sv varor/tjänster 67 52
Hyresintakter 12 12 —

—13 —83
—270 —307

—18 —16

Fordringar 2666 2280

Skulder 3890 23042

Eventuatförptiktetser 52 51 — —

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. För
information om ersättning till ledande befattningshavare se koncernens Not 6
Personal.

Inom ramen Sir den normala verksamheten genomför moderbolaget trans
aktioner osed dotterföretag. För information om direktägda dotterföretag se
Not 8 Koncernfdretag.

Tittäggsupptysningar tiLL kassaftödesanaLys

Betalda och erhållna rantor och erhålten utdetning 2017 2016

Erhållen utdelningli 23827 2 539
Erhålles ränta, externa 0 1
Ertagd ränta, externa —332 —395
Erhållen ränta, koncernföretag 0 4
Ertagd ränta. koncernföretag —270 —307
Totalt 23225 1842

1 Föregtenöv är evktudervr uvkutdetningarorn 056 MSEK.

Betalda och erhållna räntor redovisas som kassaflöden från den löpande
verksamheten.

2017
Bcuttobetopp för

finansietta instrument

Derivat —Tillgångar 274 —95 179
Derivat — Skulder 97 —95 3

Bruttobetopp för Betopp tör finansietla instrument som inte kvittas
2016 tinansielta instrument batansräkningnn. men som är töremll för nettingavtal Netto

Derivat —Tillgångar 360 —78 262
Derivat — Skulder 78 —78 0

Netto

Sammanställning över
närstlendetransaktioner

Intäkter

Dattertöretug Intressvtäretag

2017 2016 2017 2016

Kostnader

Kancernbidrag

Räntekostnader

Inköp av varor/tiänster

0
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801 26 Fortsättning

2017 2016

Kassa och bank — —

Ovriga kortfristiga placeringart1 1 900 1 005

1900 1005TotaLt
r dvr:ga kent risl:ya plvceriemr har kiassifcerals som likvida medel eftersom de orakki kae

omsallav till likvida medel

2016 Kasvaflöden 2017

Långfristiga ränteöärande skulder 0 169 3 293 —1 251 66 — 10 277

Kortfristiga räntehärande skulder 2 062 —1 900 1 251 —57 — 1 260

Nettotittgångarförsäkring mot långfristiga
räntebärande skulder —286 —13 — —6 106 —202

5ummaekutderfrånfinansieringsverkaamheten 9925 1 291 — 6 104 11 323

0 Ersättningar till anställda

Ersättningar titt anstäLLda efter avsLutad anstättning

Swedish Match AB har pensionsförpllktelser som är försäkrade i svenska pen
sionsstiftelser. Ssredish Match AB har ockvi övertagit ansvaret och uppgiften
som huvudsaklig arbetsgivare fören pensionastiftelse som omfattar före detta
anställda i det avyttrade Swedish Match UK Ltd.

Per den 31 december20 t 7 visade den största planen i den svenska pensions
stiftelsen ett nettoöverskott nsedan en liten plan visade ett nettounderskott.
Pensionsplanen förde före detta anställda i Storbritannien visade ett netto
underskott

Tabellerna nedan visar pensionsåtaganden för Swedish Match AB:

Formånsbestamda pessisssplarer 2017 2016

Nsvärdet av tenderade förpliktelser 850 882

Försaltningsttttgångarnas serköga värde —898 —916

Överskott, netto —60 —33

Overskott setts i pensionsstiftelse som inte redovisas i
öalansräkningen 88 90

Netto pensionsskutd redovisad i balanaräkningen 40 57

Specifskation av förändringar i nettoskuld redovisad i balansråkningen hän
förlig till pensioner:

Psnsiossskutd, setts 2017 2016

Bokförtvärdevidåretsbörjan 57 11

Utbetalda ersättningar 8 11

Sottgörelse fråe pensiensstittetne —8 —11

Förändring t pessiossaesättniegar —17 66

Bokförtvärdevidåretsslut 40 57

88 MSEK (88) av den totala nettopensionstifigängen omfattas av Tryggande
lagen.

Ø Händelser efter rapportperiodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenakapsärets slut.

Spedllikatkin av kostnader och intäkter hänförliga till pensioner:

Förmåssbestämda pensienspianer 2017 2016

Skillnad mellan golf görelse från pensiensstiftelse och
slbetalda pensisner 0 3

Räntekostnad på förptiktetse —22 —20

Faktisk askasteing på förvaltningstittgångar 26 101

Förändring i pensiensassättningar 17 —46

Netto intäkter/kostnader för pensioner 21 30

Pensioner som omfattas av försäkrtngspremien

Kestnader för försäkringspremier redsstsade i
reaultaträkningen —16 —16

Förändring as överskott i pensisnsslifletser —4 —73

Kostnader netto redovisade i resuttaträkningen,
hänförliga titt pensioner 1 —59

Kostnaderna hänförliga till pensioner redovisas i resultaträkningen som
adndnistrationsknstnader.

Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar var 2,8 procent (10,8).

Förvaltningstillgängar i pensionsstfflelserna består av följande:

Föreattsiagstittgängar 2017 2016

Skutdinstrument 70 70

Akt ebaserade instrument 167 136

Andra tillgångarit 682 706

Totalt 898 916
t: Slsrre delen emtaltarlwrdnia hos tärsskrin5vkulvgel Aviva i5lvr5riianeee

Viktigare aktuarietta antaganden på batansdagen
Förpliktelserna beräknas utifrån en vilctad genomsnittlig diskonteringsrånta
p6 2,4 procent (2,6).

Ett tillskott till peneionsstiftelsen i Storbritannien uppgående till cirka
5 MSEK kommer att betalas under första kvartalet 2018.
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2017 2016 Likvida medelJsstering för nesler sem inte ingår i kassaftöden mm.

Avskrivningar 1 1

Vinst vid avyttring av dstferföretag —107 —

Nedskrivning av dstterförelag 18 626 76

Sakstdelning — —856

Förändring spplspna rantsr 8 13

Förändring i pensiensavsättningar —17 66

Valutaksrsdifterenser 0 3

Osrigt — 0

Totalt 18508 —717

Avstämning av uppkomna skulder i finansieringsverksamheten
Psster ssm inte ingår i kassaftödet

Jastering från långfristig
del till kvrtfristig

Förandring av Verkligt värde
ksrsditferenser tsrdndringar



RevsionsherätteIse

Titt årsstämman 1 Swedish Match AB (pubU, organisationsnumrner 5560 15-0756

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

UttaLanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ställning per den 31 december 20t7 och av dcsa finansiella resoltat och kassa-
Swedish Match AB (pobl) för räkenskapsäret 2017-01 -01 — 20t7-t2-31. bola- flöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som
gets årseedovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 55—107 i detta de antagits av EV, och ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för
dokoment. enlig med ärsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Enligt vår oppfattning har årsredovisningen opprättats i enlighet med års- Vi tillsryrker därför att bolagsstämman fastställer resoltaträkningen och
redovisningslagen och geren i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Våra ottalanden i denna
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december2017 och av dess rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt ärsredovisfflngslagen. innehållet i den kompletterande rapportsom har överlämnats till moder
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och bolagets revisionsotskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014)
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella artikel 11.

Grund för uttaLanden

Vi har utfört reviaionen enligt International Standards on Aoditing (ISA) och ningena (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahällits det granskade bolaget eller, i
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskriva när- förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i föehällande till moderbola- EU.
get och koncernen enligt god revisorased i Sverige och hari övrigt fullgjort vårt Vi anser att de revisionabevia vi har inhämtat är tillräckliga och ändamäla
yekeaetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat pä vår bästa enliga som grund för våra uttalanden.
kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Reviaoraförord

Ovriga uppLysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016-01-01 —2016-12-31
har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad
2017-03-16 med omodiflerade uttalanden i Rapport om årsredovisningcn.

Särskilt betydelsefuLLa områden

Särskilt betydelsefulla områden för reviaionen är de områden som enligt vär
professionella bedömning var de mest betydelsefidla för reviaionen av årsredo
visningen och koncernredovianingen för den aktuella perioden. Dessa områ

Redovisat värde för goodwill

Swediah Match redovisar goodwill om 1 242 MSEK per den 31 december2017.
Vid fastatällande av återvinningsvärdet, vilket är det högsta av verkligt värde
efier avdrag för försäljningakoatnader och nytt)andevärde, för en kassa
genererande enhet som innehåller goodwill kräva att företagaledningen gör
bedömningar dels för att identifiera kasaagenererande enheter och dela för att
fastställa återvinningavärdet för dessa. Företagsledningen har upprättat ned
skrivningaprövningar av goodwill, i enlighet med gällande regelverk, för kassa
genererande enheter basemt på beräkning av nyttjandevärdet,. Beräkningarna
bygger på företagaledningens antagandcn om olika parametrar såsom föraälj
ningstillväxt, EBITDA-marginal, rörelaekapital, inveateringabehov, evig till
växttakt och lämplig diskonteringaränta.

Vi har fokoaerat på de av företagsledningen opprättande nedskrivningapröv
ningarna då redovisat värde för goodwill är väsentligt och baaeraa på företaga-
ledningens uppskattningar och bedömningar.

den behandlades inom ramen för reviaionen av, och i vårt ställningstagande
till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vigör inga
aeparata uttalanden om dessa områden.

Vår revision omfattade följande granskoingsåtgärder men var inte begränsad
till dessa
• granskning av nyckelkontroller för nedakrivningaprövning inklusive att

identifiera indikationer på värdeminakning;
• med stöd av våra värderingaspecialiater utvärderade och utmanade vi viktiga

antaganden i företagaledningens nedakrivningsprövningar mot eflerna data,
aäaom antaganden om föraäljningatiilväxt, EBITDA-marginal, rörelaekapi
tal, inveateeingsbehov, evig tillväxt och diskonteeingsränta;

• granskning av den aritmetiaka korrektheten i modellerna för nedakrivnings
prövning, och

• granakning alt erforderliga upplyaningar lämnas i de finansiella rapporterna.

Upplysningar om goodwill och andra immateriella tillgångar ingår i not 1
Redovisningaprinciper och not t2 linmateriella tillgångar.
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Förmånsbestämda ersättningar efter avsLutad anstälLning

Swedish Match hari flera dotterbolag åtaganden till följd av förmånsbestämda
pensionsplaner och planer avseende sjukvårdsersättningar efter avslutad
anställning. Swedish Matchs förmånsbestämda planer omfattar framförallt
anställda i USA.

Aktuariella värderingaravdessa flirmånsbestämda förpliktelser och fönalt
ningstillgängar kräver att företagsledningen gör uppskattningar och viktiga anta
ganden och en liten förändring av viktiga antaganden kan få en betydande påver
kan på Swedish Matchs finansiella rapporter. Viktiga aktuaridlla antaganden är
bland annat framtida löneökningstakt, framtida pensionstillväxt, framtida död
lighet, utveckling av sjulcvärdskostnader och diskonteringsränta.

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad
till dessa:

• granskning av relevanta kontroller för att fastställa värde på förpliktelser och
förvaltningstillgångar;

• med stöd av aktuarie utvärdera rimligheten i de aktuariella antaganden som
används inklusive att jämföra sådana antaganden med våra internt utveck
lade riktmärken;

• granska fullständigheten i förvaltningstillgångar genom att verifiera mot
externa bekräftelser från fondförvaltare inklusive testning av det verkliga vär
det av förvaltningstillgångama genom att granska ett urval av värderingarna;

• granskning att erfoderliga upplysningar lämnas i de finansiella rapporterna

Upplysningar om förmånsbestämda förpliktelser och förvaltningstillgångar
ingår i not 1 Redovisningsprinciper och not 23 Ersättningar till anställda.

Förvärv av V2 Tobacco

Den 31 augusti 20t7 förvärvade Ssvedish Match too procent av aktierna i V2
Holding ApS (“V2 Tobacco”) och den totala köpesklllingen, med avdrag för
förvärvade likvida medel, uppgick till 929 MSEK.

Redovisning av rörelseförvärv kräver att företagsledningen gör väsentliga
uppskattningar och bedömningar för att fastställaverkligt värde på förvärvade
tillgångar och övertagna skulder.

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad
till dessa:

utvärdering av metod och antaganden som tillämpats av företagsledningen
för att fastställa verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna
skulder;

Effekt av ny redovisningsstandard

Den nya redovisningsstandarden IERS 15— Intäkterfrän avtat med kunder ska
tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1januari2018 eller senare. If RS 15
introducerar en ny modell för intäktsredovisning ffemstegs modell) sons tar
sikte på när kontrollen över en vara eller tjänst överförs till kund. Grundprinci
pen i IFRS t5 är att ett företag att ett företag ska redovisa intäkter för att
beskriva överföringen av utlovade varor eller tjänster till kunder till ett belopp
som speglar den ersättning som företaget förväntar sig att ha rätt till i utbyte
mot dessa varor eller tjänster. Swedish Match har gjort en koncernövergri
pande analys av elfekterna av den nya standarden på koncernens finansiella
rapporter.

Vi fokuserade på detta område da bedömning av effekter och tilhimpning av
IfRS 15 kräver att företagsledningen gör betydande uppskattningar och
bedömningar. IFRS 15 förväntas få en betydande effekt på Swedish Matchs
finansiella rapportering.

• med stöd av våra värderingsspecialister har vi prövat företagsledningens
bedömning av verkliga värden för förvärvade tillgångar och övertagna
skulder; och

• granskning att erforderliga upplysningar enligt IfRS 3 — Rörelseförvärv
lämnas i de finansiella rapporterna.

Upplysningar csm dotterföretag ingår i not 1 Redovisningsprinciper och not 4
Rörelseförvärv.

Vår revision omfattade följande granskuingsåtgärder men var inte begränsad
till dessa:
• tagit del av företagsiedningens bedömning, inklusive identifierade fråge

ställningar och uppskattade effekter;
• med stöd av våra IfRS-specialister, tagit del av befintliga avtal med kunder

för att förstå villkor och utmanat företagsledningens tolkningar och bedöm
ningar; och

• utvärderat effekterna av den nya redovfsningsstandarden samt granskat att
erforderliga upplysningar lämnas i de finansiella rapporterna.

Upplysningar om de nya kraven samt förväniade effekter på Swedish Match
finansiella rapportering beskrivs i not t Redovisningsprinciper.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisninqen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
koncernredovisningen och återfinns på sidorna ii—54. Det är styrelsen och och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. skap vii övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 1

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfat- övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
tar inte denna information och vigör inget uttalande med bestyrkande avse- Omvi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
ende denna andra information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,

1 samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendeL
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
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StyreLsens och verkstäLLande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo cernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
visningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
IFRS så som de antagits av LU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att opprätta en upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga något av detta.
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.
styrelsen och verkställande direksören för bedömningen av bolagets och kon-

Revisorns ansvar

Våra mM är att uppnå en rinilig grad av säkerhet om huruvida årsredovis
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna
en revisiunsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
sög grsd av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt

1 SA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel
aktighet om en sådan finns. Felsktigheter kan uppstå på grund av oegentlig
heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillssmmsns rim
ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del sven revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
Isar en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom;

identiliersr och bedömer vi riskerna förväsentliga felaktigheter i åraredo
visningen 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 ändamåls
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp
täcka en väsentlig felaktighet till följd avoegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet somheror pä fel, eftersom oegentliglseterksn innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelänsnanden, felaktig
information eller äsidosättanöe av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse sv 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
elfektivitetsn i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i stt styrelsen och verkställande direktö
ren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till

betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam
heten. Dm vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfsktor,
måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysniogarna i
årsredovisningen och kooceroredovisoiogen om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar år otillräckliga, modifiers uttalandet
om årsredovisningen och konceroredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisiunsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra stt ett bolag och co
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripaode presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen och kooceroredovisniogeo, däribland upplysoiogaroa,
och om årsredovisningen och kooceroreduvisningen återger de underlig
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.

• inhämtsr vi tillräckliga och ändamålaroliga reviaiunsbevis svseende den
finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom kon
cernen för att göra ett uttalande avseende kuncernredovisningen. Vi ansva
rar för styrning, övervakning och utförande av koncernreviaionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisiunens planerade omfatt
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisiunen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi idcntifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta
yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relstioner och andra
förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall
tillhörande mutåtgärder.

Av de omräden som kummunicerss med styrelsen fastställer vi vilka av dessa
områden som varit de mest hetydelsefulls för revisiunen av årsredovisningen
och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för
väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt bety
delaefulla områdena, Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida
inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.
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FINANSIELLA RAPPORTER

Rapport om andra krav enLigt Lagar och andra författningar

UttaLanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt
utfört en revision av styrelsens och verkställande direklörens förvaltning för ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktö
Swedish Match AB (pubi) för räkenskapsåret 2017-01 -01 — 2017-12-31 Samt av ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Grund för uttaLanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för- som grund för våra uttalanden.
hållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
hari övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Styretsens och verkstättande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
annat en bedömning av om utdelningen år försvarlig med hänsyn till de krav övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
likviditet och ställning i övrigt, ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets skötas på ett betryggande sätt.
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets

Revisorns 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 eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt Isandlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings.

lagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller 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 säkerhet, men ingen garanti för att en revi
sion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi profes -

sionellt omdöme och baren professionellt skeptisk inställning under hela revi
sionen. Granskningen av förvaltningeti och förslaget till dispositioner av bola
gets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär alt vi foku
serar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksaniheten 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 aktiebolagsiagen.

Deloitte AB, utsågs till Swedish Match ABs revisor av bolagsstämman
2017-05-04 och har varit bolagets revisor sedan 2017-05 -04.

vcrorsstämmel
mcJ dnnajet ‘ntyas:

c_

Stockholm n 15 - 2018

jA

Peter Ekberg
Äuktoriserad reviso
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BOLAGSSTYRNING

Ordföranden har ordet
Denna årsredovisning omfattar våra pm
duktnmråden nch det finansiella resultatet
och tydliggör även vissa av de initiativ vi tar
när det gäller våra produkter, våra markna
der och våra aktiviteter, allt i riktning mot vår

vision om en värld utan cigaretter. Rapporten beskriver även de
framsteg vi gjort inom våra fokusomräden på hållbarhetsområdet.
Effektiv bolagsstymning är avgörande för ett ansett och ansvarsta
gande företag. Ytterligare information om styrelsens arbete under
äret samt information om bolagsstyrning och riskbedömning pre
senteras på sidorna 113—119 i Bolagsstyrningsrapporten.

Swedish Match har en tydlig vision som stärker bolagets
ställning som ett starkt och ansett företag

Jag är stolt över att vara styrelseordförande i ett företag med en
vision om en värld utan cigaretter, en vision som stöds av vårt fokus
på rökfria produkter — inte bara skandinaviskt snus, utan även nya
produktkategorier såsom chew bags och nikotinnjutningsprodukter
som inte innehåller tobak.

Direktavkastning till aktieägarna har under året inte bara skett i
form av vår ordinarie utdelning och pågående aktieåterköpspro
gram, utan även i form av en extra utdelning som härrör från avytt
ring av aktier i STG.

Under 2017 ökade resultatet per aktie och styrelsen kommer att
till årsstämman föreslå en ökning av den ordinarie utdelningen till
9:20 SEK per aktie samt en extra utdelning om 7:40 SEK per aktie till
följd av den slutliga avyttringen av aktierna i STG.

Styrelsen är fortsatt aktivt engagerad i Swedish Match ledning och
spelar en viktig roll vad gäller styrning. Styrelsen stödjs ytterligare
av de insatser som görs i de olika styrelsekommittéemna.

Jag beundrar och är tacksam för det arbete som lagts ned under det
senaste året, både av styrelsen och av VD samt hans ledningsgrupp
och jag är särskilt stolt över alla medarbetare inom Swedish Match,
vars hårda arbetc och engagemang gör Swedish Match till det fina
företag det är. Jag skulle också vilja rikta ett tack till er, våra aktie
ägare, för ert stöd till vår enastående organisation:’

1
it;i

4
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BOLAGSSTYRNING

Botagsstyrningsrapport
Swedish Match AB fpubt) är ett svenskt pubtikt aktieboLag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Föremåtet för boLagets verksamhet är, i enLighet med botagsordningen, att direkt etter indirekt driva
röretse avseende utveckting och tittverkning av samt handet med tobaksvaror, tändstickor och tändare
samt bedriva annan därmed förentig verksamhet.

Swedish Match lyder under flera olika regel-
verk som berör styrningen av bolaget, till
exempel bolagsordningen, aktiebolag’s
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,
VD-instruktion koncernens uppförande
kod och andra policydokument inom kon
cernen. Bolagsordningen antas av bolags-
stämman’). Swedish Match holagsordning
innehåller inga begränsningar ifråga om
hur många röster en aktieägare kan avge vid
en bolagsstämma och inte heller några sär
skilda bestämmelser om tilsättande och
entledigande av styrelseledamöter eller om
ändring av bolagsordningen.

Swedish Match tillämpar Svensk kod för
bolagsstyrning (“Koden”)2). Koden bygger
på principen “föll eller förk1ara’ 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 redovisat inte några avvi
kelser från Koden för 2017, förutom vad
gäller Kodens regel att bolagets halvårs
eller niomånadersrapport översiktligt ska
granskas av bolagets revisor. Orsaken till
denna avvikelse 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
av 2017 till 389 515 417:20 SEK fördelat på
181 800 000 aktier. Varje aktie berättigar till
en röst. Ingen aktieägare har ett direkt eller
indirekt aktieinnehav i bolaget som repre
senterar minst en tiondel av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget3). Bolagets aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information avseende Swedish Match ägar
struktur, aktiens utveckling etc, presenteras
på sidorna 48—49 i bolagets årsredovisning
för2OlZ.

Årsstämma 2018
Swedish Match årsstämma 2018 äger rum

den 11 april 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 få ett ärende
behandlat av bolagsstämman måste inge en
skriftlig begäran härom till styrelsen i god
tid före bolagsstämman4).

Aktieägare som önskar lämna synpunk
ter eller framlägga förslag till bolagets val
beredning kan göra detta när som helst.
För att välberedningen ska kunna behandla
inkomna förslag med tillräcklig omsorg
inför årsstämman bör emellertid förslag
inlämnas senast två månader före stämman.

Vatberedningen inför
årsstämman 2018

Valberedningens sammansättning inför
årsstämman 2018 offentliggjordes på bola
gets webbplats den 11 oktober 2017.1 val-
beredningen ingår förutom Swedish Match
styrelseordförande Conny Karlsson; Mark
Husson (Cedar Rock Capital), Daniel Ovin
(Nordea Asset Management), William
James (Standard Life Investments) samt
Ossian Ekdahi (första AP-fonden). Daniel
Ovin är valberedningens ordförande.

FÖRSLAG TILL VAIBEREDNINGEN KAN LÄMNAS TILL:

) 5cIgrdn:ngen hn,s t[lganI: pS
www s-..scdishmatch comibolagsstjrnrng

2) Xden 5rntIIq3ngIg pS Kotleqet Iör5vnsk Bolag
styrng webbpats, www bo tyr,ig se
Eu’oclearSwedcnkB

•) Y erLgae efsr,,,at,ss hens pS bsugea webbpLets
wvs’w swedishmateh ccm’stamman

Swedish MatchAB
Valberedn ingen
do chefsjurist Marie-Louise Heiman
ll8S5Stockhotm
E-post: nominating.committee1swedishmatch.com
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SWEDISH MATCH-KONCERNENS STYRNING

Revisorer

De extema revisorerna utses av bolagsstämman far en mandatperiod
om mellan ett till frra är. Enligt bolagsordningen ska antalet auktorise
rade revisorer vara en eller två nsed högst sanmta antal revisorssupple
anter eller ett eller två revisionsbnlsg.

De extema revisoeernas uppdrag innefattar granskning av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets åesredovisning
och räkenskaper. De rapporterar löpande till styrelsens revisionskom
mitté och i samband med årsbokslutet rapporterar de sina iakttagelser
frän revisionen till bolagets styrelse.

Revisionskommitté

Revisionakommittén utses årligen av styrelsen och år ett utskott inom
styrelsen. Även om kommitténs arbete i huvudsak är av beredande och
rådgivande karaktär har styrelsen delegerat beslnasbefogeolieter tlll
kommittén i särakilda fall. Kommittén ska övervaka bolagets och dem
dotterbulags processer för redovisning och finansiell rapporisring samt,
osed avseeisde på den finansiella rapporteriagen, elfektivitelen i bolagets
intema kontroll, internrevision och riskhanterksg.

Kommittén ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och
självständighet. Kommitténs ansvarsområde regleras i stor utaträck
ning av Ris revisorsfaroedning, vilket innefattar ansvar far upplsaod
bngspmcesaen av revisorer och att även i övrigt biträda valheredningen
vid upprättande av förslag inför bolagsstämmsna beslut ssm revisssrs
val och revisorsarvode. Kommittén ska även hålla sig tisfortoend ons
revisioneo av årsredovisningen och koncensredovisningen. 1 samband
med revisiomkomnsittéos granskning av den flssassaiella rapporteriogen
diskuterar kommitténs medlesnosar de olika redovisningsfrågor som
kan Isa aktualiserats med anledasiog av mpporteringeo. Koosmittéo ska
vidare fastställa rllctlinjer far vilka andra tjänster än revision som bola
get far upphaodla av bolagets revisorer. Revisiomkommittén diskuterar
även andra väaendiga frågor som har samband med bolagets finansiella
rapporteriog samt redovisar sina slutsatser till styrelsen.

Kommitténs ordförande ska i sansräd med kommitténs ledamöter,
besluta om när och hur ofta kommittén ska sammanträda.5

Årsstä mma

öolagsstänsman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag och aktirägares
rätt att beslutat bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. fl bolagets
webbplats, w-inv.swedishmasch.com/stamman, införmeras bolagets aktieägare
om sin lagenliga rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämma. Bolaget
tillämpar inte några särskilda arrangemangi fråga om bolagsstämmaos funktion,
varken på grund av bestämmelser i bolagsssrdningen eller, såvitt är känt för bois
get, aktieägaravtaL Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet,
men vissa beslut ska dock i enlighet med aktirbolagslsgena regler fattas med
kvalificerad nsajodtet.

StyreLse

Styrelsen är bolagets högsta farvaltningsnrgass under bolagsstämman. Styrelsen
ansvarar för att kssnceroens organisation är ändamålsenlig och utvärdemr fort
Itipandehislagets liosmiells ställning. hassdläggningsrutinersamt riktlinjer far
förvaltning och placering av bolagets sssedeL Styrelsen säkarställer även bolagets
redovisning, interna kontroll och kvaliteten pä den finansiella nppurtertngeo
genom det system far issterss kontroll sosn ssärstsare beskrivs under rubriken Risk -

hantering ochioternkssntroll avseende den tinansiella rspps)rlergro.,Styrelsen
ansvarari huvudsak far Ssvedisls ?latcls strategiska inflktssing och fastställer
koocemem langsiktiga fissasssiella plast, övervakar furilöpassde verksamheten,
fåttarvidare beslut i frägur rörande issvesteringar och avyttringar samt granskar
och gssdkanner hs)k4ut.

Styrelsen utserverkatällandedirektör, thststillerimtruktiuner far den
verkställande direktören och övervakar desssses arbete.

Rapporteringskommitté

Verkställande direktören har tillsatt en rapporteringskoosmitté med

VerkstäLLande direktör

Verkställande direktör utses av styrelaest Denne lederveficaassilseten lamas de
ramar som styrelsen lagt fast.

Verkställande direktören ska bland annat se till att styrelsen inför styrelse
aantmanträden får ett så sakligt. utförligt och relevant infisrmatiomtsndrrlag som
erfordras för att styrelsen ska kumsa fatta väl msderbyggda beslut Verkatéllande

rv-::’----:- :zi-;
‘4{ ff 1

iL
uppgift att t famta hand säkerställa att all ctem rapportering. inklissive
delammpporter och ärsrednvisning, samt presameddrlanden med inne.
häll som kan van korspäverkande eller som tmsehåller finansiell issfor
masion, framtspts enligt koncernens gällande rutiner.
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Vatberedni ng

Årsstämma ska hållas irligen inom sea månader efter räken
skapoärets slut. Vid årsstämman beslutas i frågor avseende
bland annat utdelning, fastotällande av ärsredovisning,
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av
och ersättning till styrelseordförande och övriga styrelaeleda
möter och revisorer, rilctlinjerfhr bestämmande av ersättning
till ledande befattningshavare samt andra flit bolaget viktiga
angelägenheter.

Styrelsens arhetsordning fastställa ärligen vid det konstiru
erande sammanträdet Arbetsordningen innehäller bland
alulat föreskrifter om styrelseordälrandens roll, histruktio
ner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkstäl
lande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportc
ring till styrelsen.

Styrelsens ordförande ansvarar Mr att organisera och leda
styrelsens arbete och för att bevaka att styrelsen fullgör sina
förpliktelser. Ordföranden ansvarar också bland annat föratt
vidarebefordra ägarnas åsikter till styrelsen.

Valberedningen utses enligt principer som beslutas årligen av årastämman. Bolagsstämman
fastställer även den instruktion som ska gälla för valberedningen. Enligt denna instruktion är
det valberedningens uppgift alt bereds och till bolagsstämman avge förslag avseende ändringar
i instruktionen. Valberedningens uppgift är att läggs fram förslag avseende val av ordförande på
ärsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete, samt val och arvode-
ring av revisor i förekommande fall.

Värje höst uppdrar styrelsen ät en extern konsuk att genomföra en utvärdering av styrelsens
arbete med avseende pi dess ledning och funktion. Styrelsens ordförande informerar vslbered
ningen om resultatet av utvärderingen. Denna utvärdering ligger till grund för valberedningens
bedömning av styrelsens sammansättning främst med avseende på kompetens, erfarenhet och
framtida behna Valberedningen sammanträder så ofta som erfordras för att kunna fullgöra sina
uppgifter, dock minst en gäng per år.

Kompensationskommitté

Kompensationskomniittén utses årligen av styrelsen och är ett utskott inom styrelsen. Komsnit
téns uppgift är att bereda och framlägga heslutsförslag för styrelsen avseende rraättning saint
övriga anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör, riktlinjer för bestämmande av
ersättning och övriga anställniogsvillktsr för andra personer i koncernledningen och som styrel
sen ska förelägga bolagsstämman, samt övriga ersättnings- eller anatällningsvillkor som enligt
lag eller andra bestämmelser, Svensk kod för bolagsotyrning eller etablerad praxis ska beslutas av
btilagsstäniman eller styrelsen.

Styrelsen har delegeratbeslutanderätten ivissa frågor till kommittén, såsom exempelvis
beräkning och utbetalning av rörlig lön till bolagets verkställande direktör, lön och annan ersätt
ninsg som, inom ramen för av bolagsstämman beslutade riktlinjer, ska betalas till andra personer
ikoncernledningen än verkställande direktören, inklusive prettationskriteder och mli avseende
långsiktiga incitamentsprograrn samt godkännande av väsentliga uppdrag utanför bolaget såvitt
avser andra medlent mar av konrernledningen än verkställande direktören.

Kommittén ska sammanträda sä ofta som erfordras, dock minst cvi gånger årligen,°

www.swedishmatch.com
Ytterligare intarmation am exempelvis
kommittéernas uppgifter och bernyodigander,
bolagets systern för rörliga ersätlningar till ledande
befattningshavare samt prxlokxll frän Swedish Malch
balagsstämmxr finns redovisat på bolagets webbplats.

direktören är även förrdragande 1 styrelsen och avger moti
varade förslag till beslut. Verkställande direktören tifletäl
ler styrelsen månatligen den information som kräva för att
föga bolagets och koncernens ställningi likviditet och utveuk
ling samt häller styrelsens esrdforande löpande informerad om

etso&kuncernensverksamhet.

__
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Under 2017 hölLs årsstamma den 6maj.
ProtokolL från årsstämman finns tillgangtigt
på botagets webbptats,

www.swedjshmatch.com/stamman
Årsstämman 20l7fattade bland annat föl1ande
beslut:

• Ordinarie utdelning om 8:50 SEK per aktie
och en extra utdelning om 7:50 SEK per aktie,
totalt 16:00 SEK per aktie för räkenskapsåret
2016.

• Omval av Charles A. Blixt, Andrew Cripps,
Jacquntine Hoogerbrugge, Conny Karlsson.
Wenche Rotfsen och Joakim Westh titt leda
möter av styrelsen. Pauline Lindwalt valdes
som ny ledamot av styrelsen. Conny Karlsson
omvaldes titt styrelseordförande och Andrew
Cripps omvaldes titt styrelsens vice ord
förande.

• Arvode till styrelsens ordförande om
1 840 000 SEK, till styrelsens vice ordförande
ett arvode om 070 000 SEK och till övriga
botagsstämmovalda styretseledamöter ett
arvode om 735 000 SEKvardera. Därutöver
bestutades att, som ersättning för utfört
kommittéarbete, tilldela 260 000 SEK vardera
titt ordförandena i kompensationskommittän
och revisionskommittén samt 130 000 SEK
vardera till övriga ledamöteri dessa kom
mittéer.

• Indragning av 6 950 000 återköpta aktier i
bolaget.

• Mandat förstyretsen om att före nästa års-
stämma, vid ett eller flera litlfällen, förvärva
högst så många aktier att bolagets innehav
vid var tid inte överstiger 10 procent av samt
liga aktier i bolaget.

• Mandat för styrelsen att besluta om över
tåtelse av aktier i bolaget och om nyemission
avaktier.

• Riktlinjerfbr bestämmande av ersättning och
andra anställningsvillkor för den verkstäl

lande direktören och andra personer i bola
gets ledning.

• Fast5tättande av resuttaträkningen och
balansräkningen för 2016 samt ansvarsfrihet
för styretseledamöterna och verkställande
direktören.

• Vat av revisionsbolaget Deloitte AB till revisor

fram till årsstämman 2019.

För information vad galler utnyttjandei av Srsstämmans
mandat alt kemyndiga styretsen att terväroa egna aktier.
se torva!tninvsberdtteöen sidan 56 årsredoarsningen för
2017.

Va[beredning
Enligt beslut av årsstämman 2011 ska val-
beredningen, intill dess annat beslutats,
bestå av styrelsens ordförande samt fyra
ledamöter utsedda av var och en av de fyra
största kända aktieägarna i bolaget som
önskar utse en ledamot i valberedningen.
De fyra största aktieägarna ska fastställas på
grundval av det kända antalet röster per den
31 augusti året före kommande årsstämma.

Vatberedningen inför
årsstämman 2017
Valberedningen inför årsstämman 2017
bestod av följande fem personer: Daniel
Ovin (Nordea Asset Management), Mark
Husson (Cedar Rock Capital), Ulrika
Danielson (Andra AP-fonden), William
James (Standard Life Investments) och
Swedish Match styrelseordförande Conny
Karlsson. Daniel Ovin var valberedningens
ordförande.

Valberedningens huvuduppgift är att
föreslå ledamöter för val till styrelsen vid
årsstämman. Styrelseordföranden är med
lem i valberedningen och spelar därmed en
viktig roll för att hålla valberedn ingen
informerad om bolagets strategi och fram
tida utmaningar. Detta är avgörande för att
valberedningen ska kunna bedöma vilken
kompetens och erfarenhet som behövs i
styrelsen. Valberedningen måste dessutom
beakta de regler om oberoende som är till-
lämpliga för styrelsen och dess kommittéer.
1 arbetet med att bereda flirslag till ledamö
ter i styrelsen har valberedningen särskilt
tagit hänsyn till frågan om mångfald och en
jämn könsfördelning i styrelsen och tilläm
pade punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyr

ning som sin mångfaldspolicy vid bered
ning av förslag till styrelse inför årsstäm
man2Ol7.

Valberedningen höll tre möten under
perioden mellan årsstämman 2016 och
årsstämman 2017 och ledamöterna hade
därutöver informella kontakter och diskus
sioner. På årsstämman 2017 lämnades en
redogörelse för valberedningens arbete.

StyreLse

Sammansättning
Enligt bolagsordningen ska bolagets sty
relse, förutom av personer som på grund av
lag kan komma att utses i annan ordning,
bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.
Swedish Match styrelse bestod vid utgången
av 2017 av sju ledamöter valda av bolags-
stämman samt, i enlighet med lag om sty
relserepresentation för de privatanställda,
tre arbetstagarrepresentanter jämte tre
suppleanter för dessa.

Valberedningen informerade årsstäm
man 2017 att valberedningen tillämpat den
svenska bolagsstyrningskoäen, avsnitt 4.1.
som mängfaldspolicy i syfte att föreslå en
sammansättning av styrelseledarnöter med
olika erfarenheter och kompetenser och
med mångfald med avseende på såväl ålder,
kön och kulturell/geografisk bakgrund.
Den nuvarande styrelsens sammansättning
är resultatet avvalberedningens arbete inför
årsstämman 2017.

Sedan årsstämman 2017 har styrelsen
bestått av följande ledamöter valda av
bolagsstämman: Conny Karlsson, Charles
A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline
Hoogerbrugge, Pauline Lindwafl, Wenche
Rolfsen, och Joakim Westh. Conny Karlsson

har varit styrelsens ordförande. Under året
har arbetstagarrepresentanter i styrelsen
varit Eva Larsson, Patrilc Engelbrektsson och
Dragan Popovic med suppleanterna Joakim
Andersson och Gert-Inge Rang. från och
med juni 2017 har Niclas Ed varit styrelse-
suppleant. Ytterligare information om de
enskilda styrelseledamöterna och supplean
tema finns på sidorna 120—121 i årsredovis
ningenför2ol7.

Styrelsens oberoende
Enligt valberedningen är samtliga styrelse-
ledamöter, enligt de bestämmelser som
finns i Svensk kod för bolagsstymning. att
anse som oberoende i förhållande till såväl
bolagets större aktieägare som till bolaget
och bolagsledningen.

Sammanträden
Styrelsen kallas till sex ordinarie samman
träden per år samt ett konstituerande
sammanträde. Utöver de ordinarie sam
manträdena kallas styrelsen till ytterligare
sammanträden när styrelseledamot eller
verkställande direktören så påkallat. Vid det
styrelsesammanträde där årsbokslutet pre
senteras deltar revisorerna för att meddela
iakttagelser från revisionen. Revisorerna
sammanträffar även med styrelsen utan
närvaro av verkställande direktören eller
övriga representanter från bolagets ledning.

Utvärdering av styrelsens arbete
Underhösten 2017 genomförde styrelsen
en utvärdering av sitt arbete med hjälp av
ett oberoende konsultbolag. Valbered
ningen har informerats om resultatet av
utvärderingen.
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Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen under perioden från
årsstämman 2017 tifi och med årsstämman
2018 har utgått i enlighet med beslut av års-
stämman 2017. Styrelsearvode har inte
utgått till styrelseledamöter anställda i
Swedish Match-koncernen.

för mer information om styrelsens
arvode under 2017, se Not 6 Personal, sidan
78 i bolagets årsredovisning för 2017.

Styretsens arbete under 2017
Under perioden från 1januari2017 till den
31 december 2017, har styrelsen haft åtta
styrelsesammanträden samt ett konstitue

rande styrelsesammanträde. Under 2018
(till och med februari månad) har ett styrel
sesammanträde ägt rum.

Vid samtliga ordinarie styrelsesamman
träden, utom vid det konstituerande styrel
sesammanträdet, fick styrelsen en övergri
pande presentation av VD samt diskuterade
styrelsen bolagets och intresseföretagens
resultat samt andra projekt och frågor.
Samtliga sammanträden under året har följt
en godkänd agenda. Inför varje samman
träde har förslag till agenda, inklusive even
tuell dokumentation för varje punkt på
agendan, skickats till styrelsen. Bolagets
revisorer deltog vid styrelsens samman-

träde i februari 2017 för att presentera revi
sionsrapporten och iakttagelser från revi
sionen. Vid styrelsemötet ijuni, vilket hölls
i Göteborg, besökte styrelsen såväl Swedish
Match snusfabriker i Göteborg och Kungälv
som Swedish Match snusbutik i Göteborg.
1 samband med styrelsemötet i oktober,
som hölls i Los Angeles, USA, genomfördes
besök i marknaden. Styrelsen träffade även
den amerikanska säljorganisationen som
presenterade verksamheten. Andra ärenden
som behandlats av styrelsen under året
innefattar bland annat försäljningen av
Swedish Match innehav av aktier i Scan
dinavian Tobacco Group (SIG) samt

,lrsbokslut och års redov,svmg, Styrelsemötei Göteborg, Styretsemötei Luc Ångeles, besök Bokslutsrapport och
kallelse och förslag titt strategifrågorpå koncernnivå i marknaden och möte med den års rednvismng,
årsstämman, årlig revision av samt för Scandinavia Division och amerikanska saljnrganisationen, förslag till årostiimman.

upp förandekuden, mandat att U5 Division, investering avseende uppföljning av verksamhet och strategifråger årlig revision av
fortsätta med återköp av egna produktion avZYN, besök strategi för Lights Divisinn, upp!drandekoden, hållbarhets

aktier årlig uppdatering av det fabrikerna i Göteborg och Kungälv regulatonska frågor uppdatenng, kompensations
globala MTN-programmet, tatent samt snubutiken Göteborg frågoc
management och Delårs rapport januari-september
successiunsptanering

Styrelsens sammansättning Revsinns- Knmpensations.- Ledamot
och närvaro 2017 Styretse kommitté kommitté Oberoende1 sedan Arvode, TSEK

TotaLt antat möten 9 6 5

Ledamöter valda avirsstämman

Conny Kartvson lordförande) 9 5 Ja 2006 2 100

Andrew Cripps vIce ordförande) 9 6 Ja 2006 1 000

CharlesA. Btlnt 7 4 J2 2015 865

Jacquettne Hoogerbrugge 9 5 Ja 2015 865

PauLine Lindwatt Ifrån maj, 2017) 7 Ja 2017 735

WencheRotfsen 9 6 Ja 2013 865

Meg Tivéus titt maj, 2017) 1 3 Ja 1999 —

JoaktmWesth 9 6 Ja 2011 995

Arbetstagarrepresentanter

Patrik Engetbrektsson 9

Eva Larsson 9

Eva Nortén-Montz titt maj. 2017) 1

Dragan Popovic suppleant titt maj, 20171 8

Arbetstagarrepresentanter (suppteanter)

Joakim Andersson 8

Ntctas Ed Ifrån juni, 2017) 6

Gert-tnge Rang 9

2017
JAN MAR APR ±MAJ AUG SEP

2018
NOV DEC JAN

FEB JUN OKT FEB
II II Il

Kanstttuerande styretsemöte. Eatra styrelsemöte avseende Taleet management och succvssionsptaeering,
förvärv av V2 Tobaccu bolagets långsiktiga finansiella ptan ochDelårsrapport januari-mars,

utnyttjande avmandal att riskhantering, ersatteiegsfrågor ut värdering

återköpa aktier Halvårsrapport avstyrelsv och UD sarbete, finansiellpolicy,
januari—juni oppdalerieg av del globala MTN-programmvt.

Eniigi deinilien iSvensk kod lär botagsstyrsing
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förvärvet avV2 Tobacco. Avyttringen av
aktierna i STG, vilka skedde genom accele
rerade bookbuilding-processer riktade till
institutionella investerare, ägde rum januari
2017 när Swedish Match avyttrade 9,1 pro
cent av det totala antalet aktier och röster i
STG, och i november2017 när de återstå
ende 9,1 millioner aktierna avyttrades. 1
september2017 förvärvade Swedish Match
V2 Tobacco, ett danskt privatägt bolag,
verksamt inom rökfri tobak på den europe
iska marknaden. V2 Tobacco har sitt
huvudkontor i Silkeborg, Danmark. Under
2017 lanserades en nye-handelstjänst som
gör det möjligt att beställa hela Swedish
Match snussottiment om man är boende i
Sverige eller Schweiz. Swedish Match har
utökat distributionen av ZYN, en nikotin
portionsprodukt utan tobak, i västra USA.
Det beslutades även att investera över 40
millioner US dollar i produktionen av ZYN
i USA.

Revisionskommitté
l.edamöter under 2017 har varit: Joakim
Westh (ordförande), Andrew Cripps och
Wenche Roifsen.

Kommitténs ordförande har fortlöpande
hållit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under året. Antalet sam
manträden under 2017 uppgick till sex.
Bolagets revisor och chefen för internrevi
sion har deltagit i samtliga sammanträden
med revisionskommittén under 2017 och i
samband med två av dessa sammanträden
även sammanträffat med kommittén utan
närvaro av representanter från bolaget.

Kompensationskommitté
F fler årsstämman och det konstituerande
styrelsemötet i april2017 har kompensa
tionskommitténs ledamöter utgjorts av
Conny Karlsson (ordförande), Charles A.
Blixt and Jacqueline Hoogerbrugge. Bola
gets verkställande direktör har varit före
dragande i vissa frågor, men är inte ledamot
av kommittén och är inte närvarande när
kommittén bereder beslut om ersättning
till den verkställande direktören.

Kommitténs ordförande har löpande
hållit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under året. Kommittén
sammanträder så ofta som det är nödvän
digt, dock minst två gånger per år. Antalet
sammanträden under 2017 uppgick till fem.

Kommittén har under 2017 ägnat särskild
uppmärksamhet åt fastställande av 2016 års
rörliga ersättningar för utbetalning under
2017 och åt fastställande av relevanta mål
för rörlig ersättning, förslag till styrelsen på
löneförändring och rörlig ersättning för
verkställande direktören avseende 2018
Samt fastställande av löner och rörliga
ersättningar för 2018 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.

Koncerntedning
Swedish Match koncernledning har under
2017 utgiorts av Lars Dahlgren, verkstäl
lande direktör och koncernchef, Richard
Flaherty, chef förUS Division, Marlene
Forsell, flnanschef, , Thomas Hayes, Vice
President och finanschef för US Division
(från den 1 oktober 2017), Marie-Louise
Heiman, chef för koncernstab Group Legal
Affairs, Fredrik lagercrantz, chef för kon
cernstab Business Control (fram till och
med 30 september 2017), Lars Olof Löfman,
Senior Vice President R&D, Scandinavia
Division, fredrik Peyron, chef för koncern-
stab RegulatoryAffairs och Group Com
munication, Håkan Söderberg, chef för
Lights Division (från och med den 1 okto
ber) och Joakim Tilly, chef för Scandinavia
Division.

Ytterligare information om bolagets verk
ställande direktör och koncernchef Lars
Dahlgren, inklusive information om hans
och hans närståendes aktieinnehav i
Swedish Match finns på sidan 122 i årsredo
visningen för 2017. Lars Dahlgren har inga
väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i
företag som Swedish Match har betydande
affis-sförbindelser med.

Ersättning titt koncerntedningen
Ärsstämman 2017 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 ftrsstämman fast
ställda riktlinjerna, se Not 6 Personal, sidan
78 i årsredovisningen för 2017. för infor
mation om ersättning och övriga förmåner
till koncerniedningen, se Not 6 Personal,
sidan 781 årsredovisningen för 2017.

Revision och revisorer
Mot bakgrund av att revisionsfirman
KPMG AB varit bolagets revisor sedan års
stämman 2004 var Swedish Match, enligt
EU:s revisorsförordningti, skyldigt att
inttiera en upphandling av revisorer under
2016. Förslaget till årsstämman 2017 avse
ende val av revisor innefattade en rekom
mendation av revisionskommittén för
revisionsfirman Deloitte AB.

Bolagsstämman utsåg Deloitte AB till
bolagets revisor för perioden från 2017
fram till och med årsstämman 2019. Under
2017 har Deloitte AB, utöver revision, haft
konsuttuppdrag för koncernen som till stor
del avsett skatterådgivning.

Auktoriserade revisorn Peter Ekberg är
huvudansvarig revisor. För information om
ersättning till Swedish Match revisorer
under 2017, se Not 7Arvode och kostnads
ersättning till revisorer, sidan $0 årsredovis
ningen för 2017.

Rapporteringskommitté
Under 2017 utgjordes rapporteringskom
mitténs ledamöter av cheferna för Business
Control, Investor Relations and Corporate
Sustainability, samt Group Legal Affairs.

‘1 teropaparlarnentets och r2dets ärordning IEUI nr 537/2014 av
den 14april2014 oro särskilda krav avseende tngvtadgod revi
sion av fbretag avatinränt intresse och tillämpliga övergUngs
regler avseende val av revisorer.
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RISKHANTERING OCH INTERNKONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktie
bolagsiagen och Svensk kod för bolagsstyr
ning för den interna kontrollen. Revisions
kommittén har ett särskilt ansvar för att
övervaka effektiviteten i riskhantering och
internkontroll avseende den finansiella
rapporteringen. Denna rapport beskriver
koncernens system för internkontroll och
riskhantering avseende den finansiella rap
porteringen.

Kontrottmitjö
Basen för den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen utgörs av
den kontrollmiljö som har dokumenterats
och kommunicerats. Denna inkluderar
Swedish Match uppffirandekod samt
interna policies och instruktioner för dele
gering av befogenheter, redovisning och
rapportering, intern kontroll och informa
tionssäkerhet. Alla styrande dokument
uppdateras regelbundet och distribueras till
nyckelpersoner som implementerar dessa
inom sina ansvarsområden. Grundläg
gande för att skapa en effektiv kontrollmiljö
är styrelsens, revisionskommitténs och led
ningens fasta åtagande att presentera tillför
litlig finansiell rapportering. Swedish Match
har etablerat en tydlig struktur för besluts
fattande och uppföljning inklusive regel
bundna möten mellan ledningen för kon
cernen, operativa enheter och lokala bolag
där koncernens värderingar betonas.

Riskbedömning
Koncernen tillämpar en metod för riskhe
dömning och riskhantering för att säker
ställa att de risker som koncernen är utsatt
för hanteras inom det fastställda ramverket.
Utifrån riskbedömningen definierar kon
cernen ett standardiserat kontrollsystem
som syftar till att säkerställa tillförlitlig bok
föring och rapportering samt skyddande av
fysiska och immateriella tillgångar. Dessa

standardiserade kontroller ses över och
uppdateras varje år. Varje operativ enhet
ansvarar dessutom för att bedöma bolags-
specifika risker och identifiera viktiga
internkontroller som inte ingår i det
standardiserade kontrollsystemet.

Kontrottaktiviteter
Cheferna för de operativa enheterna ansva
rar för att etablera den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen
utifrån koncernens standardiserade kon
troller samt avseende materiella bolags-
specifika finansiella rapporteringsrisker.
Kontrollaktiviteter är implementerade i alla
aflhrsprocesser och system som levererar
information till den finansiella rapporte
ringen för att säkerställa att informationen
är tillförlitlig.

Information och kommunikation
Information och kommunikationskompo
nenten innefattar system och processer som
bidrar till att information identifieras,
dokumenteras och kommuniceras i ett for
mat som möjliggör att anställda kan utföra
sina uppgifter och att finansiell rapporte
ring kan presenteras fullständig, korrekt
och i rätt tid. företagsledningen har inrättat
kommunikationskanaler och forum för att
skapa ett effektivt flöde av information om
atférsvillkor och förändringar som påverkar
den finansiella rapporteringen. Swedish
Match uppförandekod uppmanar anställda
att vidta åtgärder och rapportera situationer
som kan innebära ett problem utifrån regel-
efterlevnad och förbjuder repressalier mot
den som rapporterar detta.

Övervakning
Koncernen följer upp efterlevnaden av sty
rande dokument i form av interna policies
och riktlinjer samt utvärderar effektiviteten
i kontrollstrukturen. Koncernens intern-

revision är etablerad med huvudsaldigt
syfte att utifrån ett oberoende perspektiv
utvärdera internkontrollens effektivitet.
Internrevisionens arbete baseras på årligen
etablerade riskdrivna planer som uppdate
ras under året baserat på specifika föränd
ringar och händelser som påverkar risken
relaterat till systemet för internkontroll.
Dessa planer granskas och godkänns av
revisionskommittén och internrevision rap
porterar regelbundet utfallet till revisions
kommittén och ledningen. Revisions
kommittén följer upp att åtgärder vidtas
gällande rekommendationer att stärka
internkontrollen avseende den finansiella
rapporteringen. Chefen för internrevision
rapporterar direkt till ordföranden i revi
sionskommittén och till finanschefen. Revi
sionskommittén får även regelbundna rap
porter från den externa revisorn.

Finansiella rapporter lämnas varje
månad, kvartal och år till ledningen för
operativa enheter och koncernen genom ett
gemensamt rapporterings- och konsolide
ringssystem. Ledningen. såväl den finan
siella som operativa, går igenom den finan
siella informationen och kontrollerar att
den är fullständig och korrekt. Styrelsen får
månatliga rapporter och vid varje ordinarie
styrelsesammanträde behandlas koncer
nens ekonomiska situation. Vid dessa sty
relsesammanträden informerar ordföran
den i revisionskommittén också styrelsen
om revisionskommitténs arbete med att
övervaka effektiviteten av internkontrollen
avseende den finansiella rapporteringen.
Rapporteringskommittén följer upp full
ständigheten avseende upplysningsskyldig
heten i de finansiella rapporterna.

Stockholm 13 februari 2018

Styrelsen för Swedish Match AB

Revisors yttrande om boLagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Swedish Match AB IpubLi, organisationsnummer 556015-0756

Uppdrag och ansvarsfördetning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
räkenskapsåret 2017-01-01 — 2017-12-31 på sidorna 112—123 och
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FÄRs uttalande RevU 16 Revisorns
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 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 förenliga med årsredo
visningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse
med årsredovisningslagen.

en15 mars2018

eter Ekberg
Auktoriserad revis r

Foorns rrrD-Dgtmme!s.
rnc

-
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StyreLse 2017
Conny KarLsson

Innehav av egna nch narslOendes aktier peral december 2017 För
ev detaljerad redovisning aversältningarecii Iörmteereii ledande
betaitningnhavare hänvinas bit Nol d Pernvnat

CONNY KARLSSON
Född 1955. Civilekonom Handelshögskolan 1 Stockholm. Styrelsens ordförande sedan 2007. Styretseledamot
sedan 2006. Ordförande i kompensationskommittén.
Övriga styrelsevppdrag: Ordförande i Zeres Capital AB och Cake 0 emission AB. Styrelseledamot i Malte
MOnsson AB och Yrkesakademin AB.
Årbetskvserfarenhet: Verkställande direktör, Ouni AB; marknadschef, Procter& Bamble UR; marknadschet och
regionchet, Procter& GambieScandinavia; marknadschef, Procter & Bsmble E&SO.
Egna och närstöendes aktier: 30 OBB

ChartesA. Blixt

ANDREW CRIPPS
Född 1957. B.A. University of Cambridge. Chartered
Accountant. Styrelseledamot sedan 2006. Vice
styrelseordförande och ledamot i revinionskommittén.
Ovriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Howden Joinery
Group plc, Banker Group plc och 2 Sisters Food Group.
Arbetslivsertarenhet: Oirector of Corporate Finance,
Rothmans International: Oirector of Iouestments, British
American Tobacco; President, Lanrens International SA.
Egna och ndrvtåevdev aktier: 19 200

Jacquetint Hoogerbrugge

CHARLES A. BLIXT
Född 1951 Jur. Or och B.A University of Illinois.
Styrolseleda mot nedan 2015. Leda mot i
kompensationskommittén.
Övriga sfyrolseuppdrag: Ordförande i Atru
Coal Limited. Styrelseledamot i Lamb Woston
Holdingn Inc.
Årbefstieserfarenhet: Interim Generat Counnet
i Krispy Kreme Ooughnuts Inc: Enecative Vice
President and General Counsel, Reynolds
American Inc.
Egna och näratånndns aktier 3000

JACOUELINE HOOGERBRUGOE
Född 1963, Civilingenjör i kemitekoik, Gryningen
universitet. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i
kompensationskommiltén.
Oenga atyretsevppdrag: Styrelseledamot i tkea Industry AB
nch Oometic AB.
Arbetnlivser(areohet: President Operations, Ctoetta;
President Operations, Leal International BV; Vice
President Operations, Oanonno Medical Nutrition
Oivioion: Vice President Procurement, Numico Baby &
Medical Food: olika befattningar inom teknik, tillverkning
och upphandling, Unitener samt inom teknik och
törsMjning. Fluor Oaniel.
Egna och eärsrdvndes aktier: 3 200

PAULINE LINOWALL
Född 1 9ö1,Civitekonom, Vöujö uninersitet.
Styretseledamot sedan 2017.
Oeriga sfyretseuppdrag: Styrelseledamot i Celesio
AG, Ouni AB och Lantmönnen.
Arbetslieserfaronhef: Category Oirector Coffee,
France and Southern Europe Modelez
International: Country Business Manager, Nestlé
Nutrition förTyskland och Osterrike; Country
Business Manager Nentlé Notrition Indonesien;
Nordic Marketing Oirector Nestté Nordic; Chef för
Nestlé tnnovation Out of Home Cotfee UR; Nordic
Markoting Manager Nestté Cortee & Beverages.
Egna och nörotåendes aktier: t 600
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BOLÅ000TYRNING

Iwenche Roifsen

1
REVISOR
Deloitte AB, Peter Ekberg,
Auklorisered revisor.
Revisor i Swedish Metch sedan
2B 17.

SEKRETERARE
Marie-Louise Heiman, SeniorVice
President Group LegalAffairs och
General Counset.
Styrelsens sekreterare sedan 2B1 5.

WENCHE ROLFSEN
Född 1952, Apolekare, disputerad i farmakologi vid
Uppsala Universitet. Slyrelseledamot sedan 2B1 3.
Ledamot i revisionskommittén.
Ovriga atyrelveuppdrag: Ordförande i Isdea
PharmaceuticaLs och Bioarctic AB; Styrelseledamot i
Reciphvrm AB.
Arbetsbvserfarenhet: Verkställande direktör, Ouinliles
Phase 1, Europe; verkställande direktör, Duistiles
Scandinavia; direktör, Guintiles Sweden; torskningachef
inom farmakologi, Pharmacia Upjohn; chet för
farmakologi, Pharmacia Opthalmics; chef för
farmakologi, Pharmacia Läkemedel.
Egna och närståendev aktier: 3 180

JOAKIM WESTH
Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska
Högskolan och M.Sc. Aeronautics and
Astronautics MIT. Styrelseledamot sedan 2011.
Ordförande i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot samt
ordförande i revisionskommittén i Saab AB.
Styrelseledamot i Absolent Group AB och CGI
lnc.
Arbetslivserfarenhet: Vice verkställande direktör
och chef för Group Function Strategy and
Operational Eoceltence samt medlem av
koncernledningen, Telefonaktiebolaget LM
Ericsson; vice verkställande direktör och
medlem av koncernledningen, Assa AbloyAB;
ordförande, Absotent AB; partner, McKinsey &
Co. lnc.
Egna och närståendes aktier: 2 50B

STYRELSENS OBEROENDE
Samtliga styrelseledamöter är, enligt de
bestämmelser som finns i Svensk kod för
bolagsstyrning, enligt valberedningen alt
anse som oberoende i förhållande till såväl
bolagets större aktieägare som till bolaget
och bolagsiedningen.

FÖRÄNDRINGAR 1 STYRELSEN
På årsstömman 2017 lämnade Mag Tivéus
styrelsen och Pauline Lindwall valdes till
ny ledamot. Oragun Poposic ersatte
Eva Norlén-Moritz som arhetstagar
reprasantant. Nicias Ed är ny suppleant
från juni 2B17.

EVA LARSSON
Född 1958. Styrelseledamot sedan 1999. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Mstch
Industrias Klubbordförandv vid tänösticksfabrikan i Tidaholm. Försäkringsansvarig för
kollektivanställdas försäkringar vid Swedish Match tändsticksfubrik i Tidahotm.
Arbatstivserfarenhet: Line opnratnrvid Swedish Match tändsticksfabrik i Tidahoim.
Egna och nörståenöes aktier: 0

DRAGAN POPOVIC
Född 1973, Styrelseledamot sedan 2B1 7. Utsedd av PTK-kiubbarna inom Swedish Match.
Styrelseledamot för Ledarna vid snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv. Arbetar som
Area Manager Prodsction vid snusfabrikan i Göteborg.
Arbetslivsarfarenhet: Araa Manager lössvus, Araa Manager portionssnus Original. Area
Manager Pilot Plant och Machina Oparator, Swedish Match snasfabrik i Götvborg.
Egna och nårståendas aktier: 0

NICUSED
Född 1968. Suppleant sedan 2017. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match.
Vice ordförande törSälj-klubban inom Swedish Match Scandinavia Oivision. Sales
Representativa, Swedish Match Scandinavia Oivision.
Arbetsl&sarfaranhat: Sales Representativa, JC — Brothers; Sales support, Skandia;
Sales Representativa, Ellta; Sales Representativa, Nikko.
Egna och närsfåanöas aktier: 0

GERT-INSE RANG
Född 1956. Suppleant sedan 2007. Utsedd av PTK-ktubbarna inom Swedish Match
tadustries. Production Supervisorvid splintavdelningen, Swedish Match
tändstickstabrik i Vettanda.
Arbetslwsarfarenhat: Production Suparvisor, Swedish Match tändsticksiabrik i
Vatlanda.
Egna och närståendes aktier: 1 000

ARBETSTAGARREPRESENTANTER ARBETSTAGARREPRESENTANTER (SUPPLEANTER)

PATRIK ENOELBREKTSSON
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match.
Ordtörande tör Livs-klubben vid Göteborgsfabriken. Logislic Tachnician vid snusfabriken
i Göteborg.
Arbatslieserfarenhel: Kvarnoperatör, maskinoperalör, trucklörare, Göteborgsfabriken.
Egna och närståendes aktier: 0

JOAKIM ANDERSSON
Född 1970. Suppleant sedan 2013. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match.
Ordförande för Livs-klubben vid SMO Logistics i Kungsängen. Module Technicisn vid
SMO Logistics i Kungsöngen.
Arbetslimertaranhet: Moduto Technician vid Swedish Match Olatribution, Solna.
Egna och närståendes aktier: 0
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Koncerntedning 2017

1

1

MARIE-LOUISE HEIMAN
SeniorVice President. Group Legat Affairs
och General Counnel, Swedish Match sedan
2015. Anställd sedan 1996. Medlem
koncernledningen och styrelsens
sekreterare sedan 2015. Född 1 965. Jur.
kand. frön Uppsala universitet.
Arbetslivserfarenhetr Vice President Legal
Affairs, Swedish Match AB; Chefsjurist,
Swedish Match North Europe AB.
bolagsjurist, AB Fortos, BCP Branded
Consumer Products AB och Procordia AB.
Egna och närståendes aktierr 3025

LARS DAHLGREN
President och Chief Eoecutive Officer, Swedish Match sedan 2008. AnstälLd sedan 1996. Medlem i
koncerntedningen sedan 2004. Född 1970. Civ.ek. frön Handelshögskolan i Stockhotm.
Styre(sevppdrag: Styrelseledamot i Orkla ASA.
Arbetsllvserfarenhet: Senior Vice President and Chief Financial Officer, Swedish Match AB; Vice
President Group Finance, Swedish Match AB; Finance Director, Swedish Match Philippines;
finansanatytiker, SBCWarbury.
Egna och närstäendes aktier 36 900

RICHARD FLAHERTY
President, US Division, Swedish Match
sedan 2008. Anställd sedan 2000. Medlem i
koncernledningen sedan 2008. Född 1958.
B.A. Economics, JO. Law frön Rutgers
University och LLM Taxation frön New York
University, USA.
Arbetsl,vserfarenheL Chief Operating
Officer, Swedish Metch North America
Division OTP; Chief Financial Officer,
Swedish Match North America Division;
ekonomichef, Bumble Bye Seafoods;
kommersiell direktör. UniLever.
Egna och narstäendes akfier 18 125

MARLENE FORSELL
Chief Financial Officer och Senior Vice
President, Group Finance, Swedish Match
sedan 2013. Anställd sedan 2006. Medlem i
koncernledningen sedan 2013. Född 1976.
Civ.ek. frön Handelshögskolan i Stockholm.
ArbetstivserfarenheL Vice President Group
Reporting, Swedish Match AB, Vice
President Business Control, Swedish
Match Smokefree Division; Vice President
Corporate Controt, Swedish Match AB;
analytiker, Ernst& Young.
Egna och närståendes akfler: 2700

THOMAS HAYES
Vice President och Chief Financial Officer, US
Oivision, Swedish Mafch sedan 2006. Anställd sedan
2006. Medlem i koncernledningen sedan 1 oktober
2017. Född 1966. B.S Accounting frön Wake Forest
University, USA.
Arbetslivserfarenhetr Chief FinanciaL Officer Swedish
Match International Division; Controller och Chief
Accounting Officer, Chesapeake Corporation;
Managing Director PricewaterhouseCoopers.
Egna och närotåendes aktier: 1 815
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LARS OLOF LÖFMAN
SeniorVice President R&O, Scandinavia
Oivision, Swedish Match sedan 2017.
Anstätld sedan 1907. Medlem i
koncerniedningen sedan 2006. Fddd 1956.
Civ.ing. saint Controtter DIHM.
Arbetslivserfarenhet: SenisrVice President,
Prsduct Suppty and lnnoeatinn, Scandinavia
Division; President, Swedish Match
Smokefree Products Disisien; President,
Swedish Match DistrihutienAB; President,
Swedish Match North Eurepe Divisinn; Vice
President Prsductisn & Development,
Swedish Malch Nerth Eurepe Division; Vice
President Operations, Swedish Match Snuff
Division; fabriks- ech prsduktionschef,
Swedish Match Nerth Earepe Dieisien.
Egna och närståendes aktier: 10689

HÅKAN SÖDERBERG
President, Lights Divisien, Swedish Match
sedan 1 oktober 2017. Anställd sedan 2007.
Medlem i kencerntedningen sedan 1 nktnher
2017. Fddd 1969. M.Sc BAfrån Stsckhslms
aniversitet.
Arbetsåvserfarenhet: CO0 Lights
Internatienal Divisien, Swedish Match; COD
Centinental Europe Divisien Netherlands,
Swedish Match; Vice President Finance & IT
International Divisinn Nethertands,
Swedish Match; Regional Finance Directer
Belgium, AstraZeneca; CFO South Africa,
AstraZeneca; Director, Finance Sapply
chain och Lngistics England,AstraZeneca;
Directer, Business tegistics sch Pinance,
AstraZeneca; Cnrperate cenlwtler Astra AB.
Styrelsnuppdrag: Styrelseledamot i
Södertälje Spertklubb AB.
Egna och närafiendes aktier: 1 398

JOAKIM TILLY
President, Scandinavia Oivieien, Swedish Match
sedan 2013. Anställd sedan 2006. Medlem i
kencernledningen sedan 2008. Fddd 1970.
Civ. ek. från Handelshögskolan i Stockhetm.
Arbetsbvserfarenhet: Senior Vice President,
Group Finance and IT och Chief Financial Officer,
Swedish Match AB; Senier Vice President Group
Finance, Swedish Match AB; Vice President
Group Finance. Swedish Match AB;
verkställande direktdr och ekonomichef, Netgiro
International; Chief Financial Officer, Swedish
Match Lighter Division.
Egna och närståendes aktier: 8260

FÖRÄNDRINGARIKONCERNLEDNINGENUNDER
2017 FRAM TILL OCH MED MARS2018
Håkan Sederberg utsågs till President Lights Divisien
och medtem i kencernledningen perden 1 ektobnr
2017. Themas Hayes utsågs till ny medlem i
kencerniedningen per den 1 oktuber 2017 och titt
Chief Financial Otficer per den 10 mars 2018.
Fredrik Lagercrantz tamnade koncerntedningen
den 30september2017 och Marlene Forsell den
9mars2018.

tenehav av egna och narsiinnaes abiier per 31 december 2017
För en deiatjneaa endovisning as ersöitniegar och örmOner hit
ledande bvtonnirgshaaare hanoisas liii Not Pnrooeat.

FREDRIK PEYRON
SeniorVice President, RegutateryAffairs and Group
Communicstiens. Anställd och medlem i
kescerntedningen sedan 2016. Född 1967. Jur. kand.
från Lunds universitet.
Arbetslivsedarenhet: Group VR Legat Affairs, Generat
Ceunset and Secretary Autetie; SenierVice President,
Legat Aftairs and Generat Counsel, Swedish Match
AB; Vice President Cerporate Attairs, Swedish Match
AB; betagsjorist, Akze Nobel; biträdande jurist,
MannhetmerSwartting advokatbyrå.
Egna och närståendvs aktier: 2 500

fl%
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Swedish Match vision är en värLd utan cigaretter.
V[skaparaktieägarvärde genom att erbjuda

tobakskonsum en ter uppskattade produkter av högsta kvalitet
på ett ansvarsfullt sätL Genom att tillhandahålla produkter

som är erkänt säkrare alternativ till cigaretter bidrar vi
till betydande förbättring av folkhälsan.

1

1

1

SZdish Match,
Swedish Match AB tpubLJ

11885 StockhoLm Kota-e

1
Besöksadress:Sveavägen648tr P.

Telefon; 08-6580200 e:aswed s-—atc-Lz”
0rgaisationsnummer; 556015-0756 ra..:-- susfanaz .:vZsed
‘:.‘jvj.swedishmatch.com 1



Bilaga 8

Valberedningens förs]ag till beslut under punkt 11 pa dagordningen vid rsstämma
i Swedish Match AB (pubi) den 11 april 2018

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamötema, för tiden intill årsstämman
2019, utgår enligt följande (2017 års arvode inom parentes).

Styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 1 910 000 SEK (1 840 000). Styrelsens
vice ordffirande ska erhålla ett arvode om 900 000 SEK ($70 000) och övriga stämmovalda
styrelseledamöter ett arvode om 764 000 SEK (735 000) vardera. Därutöver flireslås att,
som ersättning för utfört kommittéarbete, tilldela 270 000 SEK (260 000) till ordföranden i
kompensationskommittén, 310 000 SEK (260 000 SEK) till ordfiirande i revisionskommit
tén samt 135 000 SEK (130 000) vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.



Bilaga9

Valberedningens förslag till beslut under punkt 12 på dagordningen vid årsstämma
1 Swedish Match AB (pubi) den 11 april 2018

Valberedningen ftreslår val av styrelse enligt följande:

Omval av: Charles A. Blixt
Andrew Cripps
Jacqueline Hoogerbrugge
Conny Karlsson
Pauline Lindwall
Wenche Rolfsen
Joakim Westh

Valberedningen föreslår vidare att Conny Karlsson väljs till styrelsens ordförande samt att
Andrew Cripps väljs till styrelsens vice ordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter att väljas av årsstämman är att anse som oberoende i
förhållande till såväl bolaget, 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 Zeres Capital AB och Cake 0 emission AB. Styrel
seledamot i Malte Månsson AB och Yrkesakademien AB.
Arbetstivserfarenhet: Verkställande direktör, Duni AB; Marknadschef, Procter & Gamble
UK; Marknadschef och regionchef. Procter & Gamble Scandinavia: Marknadschef, Procter
& Gamble E&SO.
Egna och närståendes aktier: 30 000

Andrew Cripps

född 1957, B.A., University of Cambridge. Chartered Äccountant. Styrelseledamot sedan
2006. Vice styrelseordförande och ledamot i revisionskommittén.
Övriga styre!seuppdrag: Styrelseledamot i Howden Joinery Group Pic, Booker Group Pic
och 2 Sisters food Group.
Arbetstivserfarenhet: Director of Corporate finance, Rothmans International: Director of
Investments, British American Tobacco; President. Laurens International SA.
Egna och närståendes aktier: 19 200
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Charles A. Blixt
Född 1951, Jur. Dr. och B.A University of Illinois. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i
kompensationskommittén.
Övriga styretseuppdrag: Ordförande i Atrum Coal Limited. Styrelseledamot i Lamb Wes
ton Holdings mc.
Arbetslivserfarenhet: Interim General Counsel i Krispy Kreme Doughnuts mc; Executive
Vice President and General Counsel. Reynolds American mc.

Egna och närståendes aktier: 3 000

Jacqueline Hoogerbrugge
Född 1963, Civilingenjör i kemiteknik. Groningen universitet, Nederländerna. Styrelsele
damot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén.
Övriga styre!seuppdrag: Styrelseledamot i Ikea Industry AB och Dometic AB.
Arbetslivserfarenhet: President Operations, Cloetta AB; President Operations, Leaf Inter
national BV; Vice President Operations. Danones Medical Nutrition Division; Vice Presi
dent Procurement. Numico Baby & Medical Food; olika befattningar inom teknik, tillverk
ning och upphandling, Unilever, samt inom teknik och försäljning, Fluor Daniel.
Egna och närståendes aktier: 3 200

Pauline Lindwall
Född 1961. Civilekonom, Växjö universitet. Styrelseledamot sedan 2017.
Övriga styretseuppdrag: Styrelseledamot i Celesio AG. Duni AB och Lantmännen.
Arbetstivserfarenhet: Category Director Coffee, France and Southern Europe Modelez In
ternational, Country Business Manager, Nestlé Nutrition för Tyskland och Österrike,
Country Business Manager Nestlé Nutrition Indonesien, Nordic Marketing Director Nestlé
Nordic, Chef för Nestlé Innovation Out of Home Coffee UK, Nordic Marketing Manager
Nestlé Coffee & Beverages.
Egna och närståendes aktier: 1 400

Wenche Rolfsen
Född 1952, Apotekare, disputerad i farmakologi vid Uppsala Universitet.
Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionskommittén.
Övriga styre!seuppdrag: Ordförande, Index Pharmaceuticals och Bioarctic AB.; Styrelsele
damot i Recipharm AB.
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 farmakologi, Pharmacia Läkemedel.
Egna och närståendes aktier: 3 180
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Joakim Westh
Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och MSc. Aeronautics & Astro
nautics MIT. Styrelseledamot sedan 2011. Ledamot i revisionskommittén.
övriga styre!seuppdrag: Styrelseledamot samt ordförande i revisionskommitteen i Saab
AB; styrelseledamot i Absolent Group AB och CGI Group mc.
Arbetstivserfarenhet: Vice verkställande direktör och chef för Group Function Strategy
and Operational Excellence samt medlem av koncernledningen, Telefonaktiebolaget LM
Ericsson; Vice verkställande direktör och medlem av koncernledningen, Assa Abloy AB,
Ordförande, Absolent AB; Partner, McKinsey & Co. mc.
Egna och närstiendes aktier: 2 500

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

till ordinarie styrelseledamöter: till styrelsesuppleanter:
Patrik Engelbrektsson, LO Matthias Eklund, LO
Pär-Ola Olausson, LO Niclas Bengtsson. SACO
Dragan Popovic, PTK Niclas Ed, PTK
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Bilaga 10

Valberedningens förslag till beslut under punkten 13 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (pubi) den 11 april 2018

Punkt 13: Valberedningen föreslår att arvode till revisor, liksom tidigare år. ska utgå enligt
godkänd räkning.



Bilaga il

Styrelsens förslag till beslut under punkt 14 pä dagordningen vid årsstämma i
Swedish Matcb AB (pubi) den 11 april 2018

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 “Koncerniedningen”) ska antas av årsstämman 201$.

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 riktlinjernas anta
gande och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna avtal så medger.
Detaljer avseende ersättning och förmåner till Koncernledningen under 2017 framgår av
Swedish Match årsredovisning för 2017.

Den totala ersättningen till Koncerniedningen utgörs av fast lön, rörlig lön i form av ett
ettårigt incitamentsprogram och ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, övriga för
måner samt villkor vid uppsägning.

1. Fast lön
Den fasta lönen för Koncerniedningen ska vara marknadsanpassad och baserad på varje in
divids kompetens, hemvist, ansvar och prestation.

2. Rörlig lön
Koncerniedningen 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. Vinstandeissystem
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandelssystem. för 2018 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 koncernied
ningsmedlemmen är bosatt.
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Pension för nya medlemmar i Koncerniedningen ska företrädesvis utgöras av premiebase
rade pensionspianer.

5. A vgångsvederlag in. m.
för medlem i Koncernledningen 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. Koncerniedningsmedlem bosatt utanför Sverige
kan emellertid erhålla uppsägningstid och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det
land koncemledningsmedlemmen har sin hemvist.

6. Övrigaförmåner
Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska utgå i enlighet med lokal praxis.
Det samlade värdet av dessa förmåner ska utgöra ett begränsat värde i förhållande till den
totala ersättningen och ska motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

7. Styrelsens rätt att frangå 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 Koncerniedningen, 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 rsredovis
ningen för 2017.



Bilaga 12

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 15 a) och 15 b) på dagordningen vid
årsstämma i Swedish Match AB (pubi) den 11 april 201$

Punkt 15 a)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 12 533 911:65 SEK genom in
dragning av 5 $50 000 aktier i bolaget. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bo
laget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma.

Punkt 15 b)
Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens
förslag under punkten 15 a) ovan, att bolagets aktiekapital ökas med 12 533 911:65 SEK
genom överföring 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 15 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 15 a) är att bolagets aktiekapital minskar med
12 533 911:65 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 15 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 § aktiebolagsiagen över denna styrelsens redogörelse
bifogas i Bilaga l2A

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 15 a) är giltigt endast om
det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.



Deloitte.

Revisorsyttrande över styrelsens förslag till beslut under punkterna 15
a) och 15 b) på dagordningen vid årsstämman enligt 20 kap. 14
aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756

Vi har granskat styrelsens redogörelse avseende förslag till beslut under punkterna 15 a) och 15 b) p
dagordningen vid rsstämma den 11 april 2318.

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 p oegentligheter eller p fel.

Revisorns ansvar

Vr uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor p grundval av v& granskning. Vi har utfört granskningen
enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagsiagen och
aktiebolagsförordningen. 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 lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhllande till Swedish Match AB fpubl) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vkt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror p oegentligheter eller p fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delat av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättat
redogörelsen i syfte att utforma granskningstgärder som är ändamIsenhiga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också
en utvärdering av ändamlsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för v&t uttalande.

Uttalande

Vi anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som 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 fr
inte användas för något annat ändamI.

Stoc holm den 13 mars 2018
DeB

Peter Ekberg

Auktoriserad te isor



Bilaga 13

Styrelsens förslag till beslut under punkt 16 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ) den 11 april 2018

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämnia.
vid ett eller flera tiliffihlen, förvärva 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. Betalning för aktierna ska erläggas kon
tant. Syftet med återköpsrätten är i första hand att möjliggöra för bolaget att anpassa kapi
taistrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägar
värde.

Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköps
program i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (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.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen angående försvarligheten av det fö
reslagna mandatet avseende återköp av egna aktier bifogas i Bilaga 6.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 16 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 2013 2014 2015 2016 2017
Återköpt antal 1 578 627 3 744 788 7 473 046 4 243 104 8 762 149
aktier
Innehavvid 2954479 4822933 7584209 4077313 5889462
årets utgång
Innehav vid 1,46% 2,41% 3,86% 2,16% 3,24%
årets utgång i
procent av
totalt aktie-
kapital

* netto efter aktier sålda i samband med optionsprogram



Bilaga 14

Styrelsens förslag till beslut under punkt 17 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ) den 11 april 2018

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 2019.

Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv 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 17 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 18 på dagordningen vid årsstimma 1
Swedish Match AB (publ) den 11 april 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfl1en, med eller utan avvikelse 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 201$. 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 marknadsförhållanden vid tidpunkten för nyemissionen.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 1$ är giltigt endast om det bi
träds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
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