PROTOKOLL
Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (pub!)
org. nr 556015-0756,
den 9 april 2019 i Stockholm

§1
Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.
Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.
Det antecknades att styrelsens sekreterare Marie-Louise Heiman uppdragits
att föra protokollet vid stämman.
Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna,
inte skulle tillåtas.
§2
Godkändes framlagd förteckning såsom röstlängd, Bilaga 1.
§3
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Filippa Gerstädt och Carl
Saxon.
§4
Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar den 5 mars 2019, att kallelsen sedan den 1 mars 2019 hållits tillgänglig
på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska
Dagbladet den 5 mars 2019.
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 2018. Vidare framlades revisoms yttrande över
huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som tidigare fastställts
har följts under året, Bilaga 4, samt styrelsens förslag till vinstutdelning
och motiverade yttrande häröver, Bilagorna 5 och 6.
Verkställande direktören lämnade redogörelser över bolagets verksamhet och resultat
under 201$.
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet och revisionskommifténs
respektive kompensationskommitténs arbete och funktion samt för revisionskostnader
i form av arvode och kostnadsersättning till Swedish Match revisorer under 201$.

Huvudansvarige revisorn Peter Ekberg från Deloitte AB, redogjorde för
revisionsarbetet.
Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande
direktören.
§7
Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
samt koncemresultat- 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 10:50 SEK per aktie, att resterande vinstmedel
balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning
ska vara den Il april 2019.
§9
Beslutades att bevilja styrelseledarnötema och verkställande direktören ansvarsfrihet
för tiden 1januari 31 december 201$.
—

Det antecknades att beslutet var enhälligt med undantag för de 1 $37 förhandsröster
som meddelats om att man röstat nej och de 214 023 förhandsröster som meddelats
om att man avstått från att rösta.
Det antecknades vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte
deltog i detta beslut.
§10
Valberedningens ordförande Johan Strandberg redogjorde för hur valberedningens
arbete har bedrivits.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill
nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
§11
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 8.

Fråga ställdes av Aktiespararna, vilken besvarades av valberedningens ordförande.
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden
intill årsstämman 2020, ska utgå enligt följande:
till styrelsens ordförande ska arvode utgå med 2 080 000 SEK, till styrelsens vice
ordförande ska arvode utgå med 980 000 SEK och till vardera övriga
styrelseledarnöter ska arvode utgå med 830 000 SEK; och till ordföranden i
kompensationskommittén ska ersättning utgå med 270 000 SEX, till ordföranden i
revisionskommittén ska ersättning utgå med 310 000 SEK och med 135 000 SEX

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 årsstämma
till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline
Hogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall, Wenche Roifsen och Joakim Westh,
att till styrelsens ordförande omvälja Conny Karlsson, samt att till styrelsens vice
ordförande omvälja Andrew Cripps.
Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Patrik
Engelbrektsson, LO, PärOla Olausson, LO och Dragan Popovic, PTK till ordinarie
styrelseledamöter samt Niclas Bengtsson, SACO, Niclas Ed, PTK och Matthias Eklund,
LO till styrelsesuppleanter.
13
framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

§

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer
ska uppgå till en och ingen suppleant.
14
framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

§

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor,
liksom tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.
15
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

§

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor från slutet av
årsstämman 2019 och intill slutet av årsstärnman 2020 välja revisionsbolaget Deloitte
AB.
Det antecknades att Deloitte AB underrättat bolaget om att Peter Ekberg
kommer vara huvudansvarig revisor.
§16
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 11.
Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 11, fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.
§17a)
framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 12.
Beslutades, 1 enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska
minskas med 13 282 708:2 SEK genom indragning av 6 000 000 aktier, samt att

minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av
bolagsstämman.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed
fattats med erforderlig majoritet.
§17b)
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12, att bolagets aktiekapital
ska ökas med 13 282 708:2 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktie
kapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalölmingen kan ske utan utgivande
av nya aktier.

§ 18
framställdes styrelsens förslag 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 Marknadsmissbniksförordning (EU) nr
596/2014 (“MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052
(“Safe Harbour-förordningen”) om syftet med förvärven endast är att nedsätta bolagets
kapital.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed
fattats med erforderlig majoritet.
§19
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 14.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2020. Aktierna rar endast överlåtas i samband med finansiering av
företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och
överlåtelse rar inte överskrida det maximala antalet egna aktier som innehas av bolaget
vid varje given tidpunkt.
Överlåtelse av egna aktier fr 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 Nasdaq
Stockholms regler. Ersättning för överlåtna aktier på detta sätt kan ske kontant eller
genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller på andra särskilda villkor.

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed
fattats med erforderlig majoritet.

§ 20
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 15.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter,
apportegendom eller genom kvittning.
Antalet aktier som kan emitteras far inte överstiga en maximal utspädningseffekt om
tio (10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. 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.

§ 21
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 16.
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. Efter genomförande av föreslagen
ändring far Instruktionen för Swedish Match AB:s valberedning den lydelse som
framgår av Bilaga 16 A.

Justeras

Björn Kristiansson
Ordförande

filippa Gerstädt

Carl Saxon

Vid protokollet

/

Marie-Louise Heiman
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Kallelse till årsstämma i Swedish Match AB (pubi)
Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 5560 15-0756, kallas till årsstämma tisdagen den
9 april 2019, kl. 15.30 på biograf Skandia, Drottninggatan 82 Stockholm.
Ärenden
1.
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.
Val av en eller två justerare.
4.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.
Godkännande av dagordning.
6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för år 2018, 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 revisionskommittéernas
arbete och funktion.
7.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
8.
samt avstämningsdag för utdelning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.
10.
Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
11.
Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
12.
Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande.
13.
Beslut om antalet revisorer.
14.
Beslut om arvode till revisor.
15.
Val av revisor.
16.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17.
Beslut om:
a) att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier; samt
b) fondemission.
18.
Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
19.
Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget.
20.
Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier.
21.
Antagande av Instruktion för Swedish Match AB:s valberedning.
Valberedningens förslag
Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Björn Kristiansson.
Punkt 10: Styrelsen föreslås bestå av sju boIagsstämmovalda ledamöter och inga suppleanter.
Punkt 11: Arvode till styrelseledamöterna föreslås, för tiden fram till årsstämman 2020, utgå
enligt följande (2018 års beslutade arvoden inom parentes). Ordföranden ska erhålta ett arvode
om 2 080 000 SEK (1 910 000), vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 980 000 SEK
(900 000) och övriga ledamöter ett arvode om 830 000 SEK (764 000) vardera. Ersättning för
kommittéarbete ska utgå med 270 000 SEK (270 000) till ordföranden i kompensationskommittén,
med 310 000 SEK (310 000) till ordföranden i revisionskommittén och med 135 000 SEK
(135 000) vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.
Punkt 12: Till styrelseledamöter för tiden fram till och med årsstämman 2020 föreslås omval av
Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall,
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Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson
och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.
Punkt 13: Antalet revisorer föreslås uppgå till en och ingen suppleant.
Punkt 14: Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 15: Som revisor fram till och med årsstämman 2020 föreslås revisionsbolaget Deloitte AB.
Punkt 21: Valberedningen föreslår att årsstämman antar Instruktion för Swedish Match AB:s
valberedning.
Styrelsens förslag
Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela 10:50 SEK per aktie samt att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning
föreslås torsdagen den 11 april 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske
tisdagen den 16 april 2019.
Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 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 eftårigt program med utbetalning
påföljande år beroende på uffallet 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,
förutbeståmda 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 2018. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt riktlinjernas tillämpning för år 2019 finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com.
Punkt 17 a): Styrelsen föreslår att årsstämman beslutat om minskning av aktiekapitalet genom
indragning av egna aktier. Andamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt
eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskningen
av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas av bolaget tre veckor
före årsstämman. Minskning av aktiekapitalet ska kunna ske med högst 16 382 000 SEK genom
indragning av högst 7 400 000 aktier. Det exakta minskningsbeloppet respektive antalet aktier
som föreslås dras in anges i det fullständiga förslaget som kommer att hållas tillgängligt senast
tre veckor före årsstämman. Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan
genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd
eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst
motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa
åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.
Punkt 17 b): 1 syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet
enligt punkt a) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av
aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp minst motsvarande det belopp som
aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. Fondemissionen
ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.
Det exakta ökningsbeloppet anges i det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt
senast tre veckor före årsstämman.
Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 17 a) b) ovan ska antas som ett gemensamt
beslut. För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
-
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tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen
föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i
besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB och övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.
Punkt 18: Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden fram till

årsstämman 2020 vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska
ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s.
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpsrätten är i första hand
att möjliggöra för bolaget att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att
därmed bidra till ökat aktieägarvärde.
Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Punkt 19: Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att
besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2020.
Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av
strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maximala antalet
egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt. Overlåtelse av egna aktier får ske
antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. 1 samband med förvärv av företag eller
verksamhet, kan överlåtelse av egna aktier ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och till ett pris inom det registrerade kursintervallet vid varje given 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 19 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Punkt 20: Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020,
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 2019. Skälen till bemyndigandet och att
beslut ska kunna fattas med awikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill öka
bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som likvid i
samband med förvärv som bolaget kan komma att göra. Teckningskursen ska fastställas enligt
rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för nyemissionen.
Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 20 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
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Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt punkt 6 samt fullständiga förslag till
beslut samt motiverade yttranden under punkterna 8, 16, 17 a) b), 18, 19, 20 och 21 hålls
tillgängliga på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast frän och
med tisdagen den 19 mars 2019. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer finnas tillgängliga på bolagets
webbplats www.swedishmatch.com och läggas fram vid årsstämman.
-

Antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB (publ) per onsdagen den 27 februari 2019
uppgår till 175 950 000 varav 5 739 295 aktier utgör bolagets återköpta egna aktier som inte kan
företrädas på stämman.
Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2019, dels har anmält sin avsikt att delta i
årsstämman till Swedish Match senast onsdagen den 3 april 2019, 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 08-402 90 42 (kl. 09.00—16.00), eller via
internet på www.swedishmatch.comlstamman. Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), samt uppgift om eventuella biträden.
Swedish Match bekräftar mottagandet av anmälan genom att i nära anslutning till årsstämman
skicka ut ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.
Full maktsformulär
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 uffärdandedatumet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock
längst fem år från datumet för utfärdande. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
fullmakt i original samt registreringsbevis och ev. andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 5april 2019.
Rösträttsregistrering
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Begäran om omregistrering
måste ske i så god tid hos förvaltaren att omregistrering är verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast onsdagen den 3 april 2019.
Upplysningar på årsstäm man
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.

Bilaga 2
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https:/Iwww. swedish match .com/sv/Service-sidor/Om-webbplatsen/information-om
personuppgifter/aktieagare/

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 14.30. Kaffe serveras före stämman.
Stockholm i februari 2019
SWEDISH MATCH AB (pubi)
Styrelsen
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Bilaga 3

DAGORDNING
vin ÅRSSTÄMMA 1 SWEDISH MATCH AB (PUBL)
TISDAGEN DEN 9 APRIL 2019, 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 5 mars
2019 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 1 mars
2019. Information om att kallelse har skett har varit införd i Svenska Dagbladet
den 5 mars 2019.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncemredovi sningen
och koncemrevisionsberättelsen för år 2018, 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 revisionskom
mitténs arbete och funktion.

7.

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

8.

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

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamötema och verkställande direktören.

10. Beslut om det antal styrelseledarnöter 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 styrelseledarnöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande.
13. Beslut om antalet revisorer.
14. Beslut om arvode till revisor.
15. Val av revisor.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
,1(2)
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17. a) Beslut om att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier
samt att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av
bolagsstämman; samt
b) beslut om fondemission.
18. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
19. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget.
20. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier.
21. Antagande av Instruktion för Swedish Match AB:s valberedning.

CJ
2(2)

—

Deloitte.
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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om
huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande
befattningshavare har följts
Till årsstämman i Swedish Match AB (pubi.), org nr 556015-0756
Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Swedish Match AB (pubi.) under år
2018 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på
årsstämman den 4 maj 2017 respektive årsstämman den 11 april 2018.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att
riktlinjerna följs.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida
riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation 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 uppnå rimlig
säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1
(International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Swedish Match AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de
utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i
allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevant för riklinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll.
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Swedish Match AB (pubi.) under 2018
följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman
den 4 maj 2017 respektive årsstämman den 11 april 2018.
Stockholm den 14 mars 2019
Deloitte AB

Peter Ekberg
Auktoriserad Revisor

Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut under punkt 8 på dagordningen vid årsstämma i Swedish
Match AB (pubi) den 9 april 2019

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela 10:50 SEK per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 11 april 2019.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2019.
Styrelsens motiverade yttrande enligt 1$ kap 4 § aktiebolagsiagen angående försvarlighet
en av den föreslagna vinstutdelningen bifogas i Bilaga 6.

BILAGA 6

Styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagsiagen avseende till
årsstämman 2019 fåreslagen vinstutdelning avseende räkenskapsåret 2018 samt
styrelsens förslag till mandat avseende återköp av egna aktier

Bakgrund
Styrelsen har analyserat och utvärderat den föreslagna vinsmtdelningen avseende

räkenskapsåret 2018 samt det föreslagna mandatet avseende återköp av egna aktier. Till grund
för analysen har bland annat legat en genomgång av koncernens finansiella strategi samt en
finansiell långsiktsplan inkluderande en riskanalys. Föreslagen vinstutdelning och återköp av
aktier i enlighet med det föreslagna mandatet att återköpa aktier har analyserats mot bakgrund
av koncernens, av styrelsen godkända, finanspolicy samt utdelningspolicy. För en beskrivning
av koncernens finanspolicy samt utdelningspolicyn hänvisas till förvaltningsberättelsen.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den
verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan
antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Tobaksbranschen är relativt okänslig för svängningar i konjunkturcykeln.
Beträffande väsentliga händelser hänvisas till fdrvaltningsberäftelsen. Härutöver har inte
några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning eller återköpa
alctier.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 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 koncemer
utfärdad av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets egna kapital har beräknats enligt
samma principer som för koncernen och med tillämpning av RFR 2.1, Redovisning fdr
juridiska personer.
Per 2018-12-3 1 uppgick koncernens egna kapital till -5 611 MSEK, varav -163 MSEK är
hänförligt till en hedge reserv. Per 2018-12-3 1 uppgick moderbolagets egna kapital till 15 154
MSEK varav fritt eget kapital uppgick till 14 764 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 för vilka marknadsvärdet överstiger det redovisade värdet. Baserat på Swedish
Match-aktiens slutkurs uppgick marknadsvärdet på koncernens egna kapital till 59,4 miljarder
kronor per 2018-12-28.
Per 2018-12-31 var koncernens räntetäckningsgrad, baserat på EBITA, (resultat, justerat för
större engångsposter, före ränta, skatt och avskrivning på immatenella tillgångar dividerat
med räntenetto) 1 7,5x och nettolåneskulden i relation till EBITA var 2,2x.

Den föreslagna utdelningen i relation titt den finansiella ställningen
Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att ordinarie utdelning
lämnas med 10:50 kronor per aktie. Räknat på antalet utestående aktier per 2018-12-31
uppgår därmed den ordinarie utdelningen till 1 787 MSEK. Eftersom bolaget återköper aktier,
är det sannolikt att det totala beloppet kommer att vara lägre vid tidpunkten för
bolagstämman.

Den ordinarie utdelningen om 1 787 MSEK motsvarar 11,8 procent av moderbolagets egna
kapital och minskar koncernens redovisade egna kapital med 1 787 MSEK. Utdelningen i
relation till marknadsvärdet på eget kapital per 2018-12-3 1 uppgår till 3,0 procent.
Styrelsen föreslår dessutom att bolagsstämman ger styrelsen förnyat mandat att återköpa
aktier i bolaget så att bolaget vid varje tillfälle innehar högst 10 procent av bolagets aktier.
Under antagande om att 17,025 miljoner aktier återköps till ett pris av 405 kronor per aktie
skulle detta innebära ett belopp på 6 895 MSEK. Beloppet motsvarar 52 procent av
moderbolagets egna kapital efter föreslagen utdelning och minskar koncernens egna kapital
med 6 895 MSEK. Om utnyttjat fullt ut skulle återköpsprogrammet därmed motsvara 12,0
procent av marknadsvärdet av koncernens egna kapital den 31 december 2018.
Styrelsen anser att det föreslagna mandatet ska vara flexibelt. Styrelsen kommer att i samband
med kommande styrelsemöten besluta om och utvärdera det verkliga utnyttjandet av
mandatet.
Denföreslagna utdelningen i relation 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 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 utdelningen och
återköpen inte äventyrar ftllföljandet av de investeringar som bedöms erforderliga.
Sammanfattning
Styrelsens bedömning är att bolagets ekonomiska ställning inte ger upphov till annan
bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan 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 värdeöverffiringama 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 koncernverksambetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

Stockholm den 12 februari 2019
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Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tt
Postadress: SE-lis 85 Stockholm
Telefon: 08-658 02 00
www.swedishmatch.com

1:

EN SPÄNNANDE RES
Swedish Match har sedan
börsintroduktionen 7996 kontinuerligt
arbetat med att förutse och driva trender i
riktning mot sin vision genom att Leverera
hög kvalitativa tobaksprodukter och
tobaksttia produkter som aLternativ
titt cigaretter.

Swedish Match 2018 (ii
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....SOCKZYN—ETT
STEGMOTELIMINERJNGAV
SKADEVERKNINGAR
Vår närvaro med produkter som är betydligt mindre
skadliga än traditionella röktobaksprodukter ökar.
Svenskt snus och ZYN, tillsammans med andra
former av nikotinprodukter som har en godtagbar
riskprofil, har potential att inte bara minska skador
som orsakas av rökning utan även att eliminera
rökning helt och hållet.

/
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MED MORGONDAGENS PRODUKTER
Vision:
Att vara den globala
ledaren inom
rökfria produkter

Avyttring av piptobak,
premiumcigarrer
och cigarrer i Europa

Vision:
En värld
utan cigaretter

Avyttring av
Scandinavian
Tobacco Group ISTGI

Bred portfölj av
rdkfria produkter,
snabb innovationstakt

Swedish Metch 2018
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Detta är Swedish Match
Swedish Match utveckLar, tiLlverkar och säljer kvatitetsprodukter under marknadstedande varumärken
inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Ovriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Med visionen
om en värld utan cigatetter eftersträvar koncernen att bidra titt förbättrad fotkhätsa genom att med sina
rökfria produkter erbjuda attraktiva alternativ titt cigaretter.
Swedish Match tifihandahåller välkända produkter av högsta kvali
tet. Några välkända varumärken är General (snus), Longhorn
(moist snuif), ZYN (nikotinportionsprodukter utan tobak), Onico
(portionsprodukter utan tobak och nikotin), Vhite Owi (cigarrer
med ombiad och täckblad av homogeniserad tobak), Game (cigar
ter med ombiad och täckblad av utvalda tobaksblad), Red Man
(wgglc)bak),’Ihunder (chewbags), Oliver’hvist (tobaccobits), Fiat
l.ux (tändstickor) och Cricket (tändare).

Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i
Skandinavien och USA.
Koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till 12966 MSEK
och antalet medarbetare uppgick i genomsnitt till 5 662.
Huvudkontoret ligger i Stockholm. Swedish Match aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN
SNUS OCH MOIST SNUFF
Swedish Match är marknadsledande för snus i Skandinavien. 1 USA är Swedish Match väl
positionerat som den tredje största tillverkaren av snus och moist snuff. Produktion av snus
sker i Sverige och Danmark och av moist snuff i USA. Detta produktsegment inkluderar även
portionsprodukter utan tobak som tillverkas i Sverige och i USA.
Läs mer på sidan 19.

ÖVRIGA
TO BAKS
PRODUKTER
Swedish Match har en
stark ställning på den
amerikanska marknaden
för massmarknadscigarrer
och är den största
tillverkaren av tuggtobak i
USA. Swedish Match är en
av de största tillverkarna
på nischmarknaden för
tuggtobakskategorierna
chew bags och tobacco
bita, som produceras i Danmark
och säljs huvudsakligen Europa.
Produktion av tuggtobak sker i USA medan
cigarrer produceras i USA och i Dominikanska
republiken.
Läs mer på sidan 26.

TÄN D
PRODUKTER
-

Swedish Match haren
ledande position med
välkända lokala varumärken
för tändstickor på flera
marknader runt om i världen.
Förtändare har koncernen
en stark marknadsposition
i många länder. Tillverkning
av tändstickor sker i Sverige
och Brasilien och tändare
produceras i Nedertänderna,
Filippinerna och Brasilien.
Swedish Match erbjuder också
en portfölj av kompletterande
produkter, som produceras av externa
tillverkare, främst på den brasilianska
marknaden. Dessa produkter inkluderar
exempelvis rakhyvlar, batterier och lågenergilampor.
» Läs mer på sidan 28.
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2018 1 KORTHET

INNEHÅLL

• 1 lokala valutor ökade nettoomsättningen med 9 procent. Rapporterad
nettoomsättning ökade med 10 procent till 12966 MSEK 111 7511.
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Detta är Swedish Match
Koncernchefens kommentar
Strategi
Globalmarknadsäversikt
Swedish Match organisation
Risker och riskhantering
Engagemang i reg[eringsfrågor
Skadereduktion

19

Swedish Match verksamhet

19

Snus och moist vnuff
Ovriga tobakaprodukfer

• 1 lokala valutor ökade röretaeresultatet från produktsegment med
12 procent. Rapporterat rörelseresultat från produktaegment ökade med
14 procent till 4936 MSEK 14345).
• Rörelaeresultatet uppgick titt 4812 MSEK 14592, inklusive större
engångspoater om 373 MSEK).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3578 MSEK 13400).
• Resultatet per aktie uppgick till 20:63 SEK 118:88). Justerat resultat per
aktie ökade med 26 procent till 20:63 SEK 116:401.11
• Den 3april förvärvade Swedish Match House of Oliver Twist AlS, ett
danskt bolag verksamt inom rökfri tobak.

24
28

• Den 22augusti förvärvade Swedish Match 95 procent av ägarandelen
i Gotlands Snus AB, ett svenskt företag verksamt inom rökfri tobak.
• Under 2018 distribuerade Swedish Match 5423 MSEK till aktieägarna i
form av en ordinarie och en extra utdelning samt genom återköp av egna
aktier.
Exklusive storm engångspaster och ivtokter frOn

30

Håltbarhet

30

Vår syn på hållbarhet

32

Swedish Match i eff globalt sammanhang
Förbättra folkhälsan
Säkerställa hög affärsetik
Främja lika möjligheter
Minska utsläpp avvänthusgaser
Minska avfall
Eliminera barnarbete
En attraktiv arbetsgivare

34
36

sTe under 2017

38
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40
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48

Information tiLL aktieägare

48

Aktieägarkommunikation
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Aktien
Femårsöversikt 2014—2018
Kvartalsdata 2017—2018
Definitioner

56

FinansieLla rapporter
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CFO kommenterar

52
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Snus uch muist seuft
• Övriga tubaksprudukter

•

randprodukfer

Snus uch muist snuft
• Övriga tubaksprudukter

•

• Övrig verksamhet
1 Enktusion bur:g uerbvamhet På grued au
aurundvieg au decimater hav tetalsummor
awika

58

Innehåll
Förvaltningsberättelae

65

Styrelsens företag till vinstdisposition

66
110

Koncernens räkenvkaper
Moderbolageta räkenvkaper
Revisionsberättetve

99
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MSEX

2018

25171

Nettoomsättning
Nettoomaätfxing från produkfsegment
Röretseresultaf från prnduktsegmenl
Röretseresultat, exklusive större engångsposter
Rörelserenultat
Röretsemargival från produktsegment, %
Röretaemarginal, %ti
EBITDA från produktsvgmenf
EBITDA

12966
12612
6936
4812
6812
39,1
37,1
5301
5227

11 222
10875
6122
4166
6 620
37,9

114

BoLagsstyrning

114
115
121
122

Ordföranden har ordet
Botagvstyrningsrapport
Riskhantering och internkontroll
avseende den finansiella rapporteringen
Styrelse

37,1

124

Koncernledning

Periodena resultat
Resuttat per aktie, före och efter utspädning, SEX

3578
20:63

11751
11410
4 345
6219
4 592
38,1
35,9
6 673
4 600
3 600
18:88

20:63

18:38

26:66

20:63
10:5041

16:60

16:39

9:20

8:50

7:40

750

Resultat peraktie, eoklxsivo STO, före och etter
utnpädning, SEK
Resultat per aktie, enklusivv STS, luvterat, före och
etter utspädning och större engångsposter, SEX31
Ordinarie utdelning peraktie, SEK
Extra utdelning per aktie, SEX

—

6610
6 504
5123
2738

Pörnairvivgskerattnlsvv och den av revisorerna fermvtLt reviderade
detnvaa delta dokamnvt tterfivvs på sidorna tt—lån.
Den gravskade hålibarhvtsrappartnv åteflinvs på sidorna 3n—47
Dxv travskade belagsstyrningsrappxrtvv åtnrfievs på siderva 11 t—1 21
5tymntsnvs förslag titt rikttinier för ersötteivg titt Ivdande
bvfattnivgshaeare yrnsevteras på sidorna 62—64

Koncernens resultat- och batansräkeieg samt tillhörande noter fer2åt7 harröknats om i enlithet med res tt
Nntteemsdttning tdr2ntö hartör1ömförbarketens skutiräknats om fdrattpresentera intdktsredcuiseirger
enhithet med smktassiticeönten tittagent aednr res tt
vi Exklusive stsrre engångsposter och ntdklnr från Stå
Ci Ont finns inta starre engängspasterandnr 2nte, ttdrrn engångspxstersnder 2017 oppick till 373 MSEK och
under 2516 till 2 256 MSEK
01 styrelsens förslag
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Framsteg i riktning
mot vår vision
1

2078 var ett framgångsrikt år för Swedish Match med betydande tiLLväxt i både försäljning och
röreLseresuttat från produktsegment. Medan basaffären 1 våta två största produktsegment uppnådde goda
resultat så fortsatte våra titlväxtinitiativ att uppvisa en mycket Lovande utveckLing, med en exceptionett
tiLLväxt för ZYN i USA.
Vi ser fler och fler bevis på en trend där den globala konsumtionen
av nikotinprodukter rör sig bort från traditionella cigaretter och de
bästa alternativen till cigaretter är rökfria produkter. Vi ser tecken
på en positiv utveckling när det gäller reglering av rökfria produkter
i vissa länder och vi kan konstatera att det tillsammans med vår stra
tegi och vårt fokus positionerar oss väl i strävan att uppnå vår vision.
Globalt är den regulatoriska hållningen avseende rökfria produkter
dock fortfarande oproportionerlig, givet vad dessa typer av produk
ter visat sig kunna innebära i form av skadereduktion och det finns
mycket kvar att göta.

Under året har vi gjort betydande investeringar som längsllctigt
stärker företagets verksamhet och geografiska närvaro. 1 USA fort
skrider vår pågående tabrilcsutbyggnad för utökad produktionskapa
citet av ZYN enligt plan och vi förväntar oss en gradvis kapacitets
ökning under 2019. En nationell lansering av ZYN i USA är planerad
till det andra kvartalet. Den mycket starka efterfrågan på ZYN i de
västra delstaterna har föranlett oss att, två gånger, besluta om att
utöka investeringen av tillverkningskapaciteten. Potentialen för ZYN
sträcker sig längre än USA och produkten har nu, i tillägg till Sverige,
i begränsad skala även introducerats i Danmark och i Tjeckien.
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,

2018 var ett mycket framgångsrikt år för Swedish
Match, med en stark finansiell utveck[ing från
våra två största produktsegment. Vi fortsatte att göra
framsteg i riktning mot vår vision och gjorde betydande
investeringar som stärker företaget på sikt. Vi ser fram emot
ett händelserikt 2019 och är redo att möta utmaningar med
beslutsamhet och hårt arbete för att kunna fortsätta att
leverera god avkastning till våra aktieägare.
Lars Dah(gren,
Verkstättande direktör och koncernchef

Utöver investeringar i verksamheten har vi även gjort förvärv under
året. Oliver Twist och Godandssnus verksamheter med rökfria
produkter är utmärkta komplement till vår portfölj och ger nya
dimensioner till våra produkterbjudanden.
Vad avser Swedish Match finansiella utveckling under 201$ hade
produktsegmentet Snus och moist snuffett mycket starkt år med
ökad försäljning och ökat rörelseresultat, både i svenska kronor och
i lokala valutor, försäljning och rörelseresultat ökade både i Skandi
navien och i USA.
1 Skandinavien var marknadstillväxten robust under året, men vår
volymtilväxt släpade dock efter totalmarknadens tillväxt. Vi kommer
även fortsättningsvis att vara en aktiv konkurrenskraftig aktör inom
marknadens attraktiva tillväxtsegment och samtidigt hantera verk
samhetens effektivitet och vinsttillväxt.
1 Sverige var ökat intresse bland konsumenter, intensiv konkur
rens, produktinnovationer inom premiumsegmentet och den
mycket varma sommaren faktorer som drev på marknadstillväxten
under 2018. Marknaden fortsatte att vara stabil avseende prisseg
menteringen, det vill säga premiumsegmentet ökade något som del
av totalmarknaden en dynamik som vanligtvis är gynnsam för
Swedish Match sett till marknadsandelsutvecklingen. Vår mark
nadsandel minskade dock markant under året, speciellt under det
andra halvåret. Den strukturella nedgången inom segmentet för
lössnus, intensiv konkurrens, både inom premium- och lågprisseg
mentet, och skiftet på marknaden till segmentet för helvita nikotin
portionsprodukter (all-white) var alla drivande faktorer för vårt
marknadsandelstapp. 1 segmentet för nikotinportionsprodukter har
vi noterat en god tillväxt för ZYN och vi kommer att fortsätta våra
satsningar för att ytterligare stärka varumärkets marknadsnärvaro.
1 Norge är det fortfarande för tidigt att bedöma de långsiktiga
konsekvenserna till följd av regleringen för standardiserade för
packningar, men ännu har vi inte sett någon noterhar effekt på den
totala snuskonsumtionen. Vår marknadsandel på den norska mark
naden gick ner under året, i huvudsak drivet av produktsegments
förändringar. Lössnus gick ner relativt kraftigt medan det helvita
nikotinportionssegmentet fortsatte att växa och utgör nu mer än
11 procent av den totala norska marknaden enligt Nielsen.
Försäljning och rörelseresultat för moist snuffi USA ökade
under året, både i svenska kronor och i lokal valuta, i och med att
högre priser kompenserade för en viss volymminskning. Vi kom
mer att fortsätta fokusera på de snabbast växande segmenten och
det är positivt att se att vi ännu en gång växte snabbare än totalmarknaden inom portionsproduktsegmentet.
Efter flera år av investeringar för snus och nikotinportionspro
dukter utan tobak i USA blev 2018 det första året som dessa pro
dukter genererade vinst på denna marknad. ZYN uppvisade en
exceptionell volymtillväxt tik följd av både ökad omsättningshastig
het per försäljningsställe och en bredare distribution. Även voly
merna för snusvarumärket General ökade trots en betydande
—

minskning i marknadsföringsaktiviteter. Efter dialog med f DA
lämnade vi under det tjärde kvartalet in en förnyad MRTP-ansökan
med kompletterande uppgifter gällande General snus, och den
6 februari i år höll FDÄ:s vetenskapliga rådgivande kommitté,
TPSÄC, ett möte för att diskutera Swedish Match ansökan. Vi
noterar fDÄ:s balanserade kommentarer och ser fram emot deras
slutliga beslut.
Inom Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) fort
satte cigarrer att uppvisa ett gott resultat under året, drivet av tillväxt
för mindre “namral-leaf”-cigarrer och “rolled-leaf”-cigarrer. Till
växten var dock begränsad under årets sista månader på grund av
svårigheter att säkra tillgången på tobak för “rolled-leaf”-cigarrer
samt avmattad totalmarknadstillväxt. Den svagare utvecklingen för
totalmarknaden i slutet av året noterades framförallt för “EITL”
eigarrer (inklusive “HTE’ inom lågpris), och Swedish Match är väl
positionerat med fokus på snabbare växande segment. Problemati
ken beträffande inköp av täckblad för vår portfölj av “rolled-leaf” är
tillfällig men kommer att kvarstå till dess att en ny skörd förväntas
finnas tillgänglig under senvåren 2019. Mot bakgrund av avtagande
volymtillväxt inom vår cigarrverksamhet under året är det upp
muntrande att se att gynnsamma pris/mix-förändringar inom vår
portfölj, som en följd av prishöjningar inom vårt portföljsortiment
för “rolled-leaf” som genomfördes under det första halvåret, bidrog
positivt till den finansiella utvecklingen.
Tuggtobak i USA gjorde ett bra år med en liten ökning i rörelseresultat i lokal valuta. Vi fortsatte framgångsrikt att balansera vår
portfölj i linje med marknadsskiftct mot lågprisprodukter och vi
växte snabbare än marknaden inom samtliga segment baserat på
distributörers leveransvolymer till handeln. 1 Europa fortsatte
marknaden för chew bags att växa och vi utvidgade vår närvaro på
flertalet marknader. Pörvärven avV2 Tohacco under 2017 och Oli
ver Twist under 2018 med deras chew bags och tobacco bits bidrog
positivt till koncernens försäljning och rörelseresultat.
Tändprodukter hade ett tufft år då priserna för nylon tyngde den
finansiella utvecklingen för tändare. Pris/mix-effekter inom portföl
jen för tändstickor var gynnsam och bidrog till att kompensera för
något lägre volymer.
Under året har vi delat ut betydande medel till våra aktieägare
genom utdelningar och aktieåterköp. Vi har betalat 2 911 MSEK i
utdelningar bestående av en ordinarie utdelning och en extra utdel
ning till följd av avyttringen av det sista kvarvarande aktieinnehavet
i STG. Vi återköpte även egna aktier för 2512 MSEK. På den kom
mande årsstämman kommer styrelsen föreslå en ordinarie utdel
ning om 10:50 SEK.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka våra kunder och affärspart
ners, våra konsumenter, våra aktieägare och andra intressenter, och
särskilt våra medarbetare, för att ha medverkat till ännu ett fram
gångsrikt år.

Stockholm i mars2019
Lars Dahlgren
Verkställande direktör och koneernehef
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STRATEGI

Vision och
kommersieLL strategi
KOMMERSIELL STRATEGI
Snus och moist snuff
För att nå vår vision drar vi nytta av vår
unika erfarenhet inom snus och moist snuif
samt vår förmåga att omvandla konsumentinsikter till innovativa och högkvalitativa
produkter.
• 1 Skandinavien avser vi att fortsätta
utveckla snuskategorin. Vi avser att för
svara och stärka ledande marknadsposi
tioner och varumärken genom att foku
sera pä produktutveciding och
kundnöjdhet.
• 1 USA fokuserar vi på segment med snab
bare tillväxt och utveckling såsom niko
tinportionsprodukter, portionsprodukter
inom moist snuif samt snus.

• Inom cigarrverksamheten satsar vi selek
tivt på vissa tillväxtsegment med målet
att maximera den långsiktiga lönsam
heten och kassaflödet.
• 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 och tobacco bits kommer vi att fort
sätta växa och expandera på nya markna
der med hjälp av starka varumärken och
högkvalitativa produkter.
• Inom verksamheten för tändprodukter
fortsätter vi att fokusera på “operational
excellence” samtidigt som vi selektivt
investerar i lönsamma tillväxtmarknader
och produktsegment.

• Utanför våra hemmamarknader fortsät
ter vi arbetet med att etablera innovativa
rökfria produkter på utvalda marknader.

Övriga verksamheter
för att stödja vår vision och för att maxi
mera långsiktigt värdeskapande drar vi
nytta av våra starka marknadspositioner
och varumärken genom att realisera syner
gier och effektivitetsvinster.

VISION
EnvärLd
utan cigaretter

-

—

—

Vi skapar aktieägarvarde genom att erbjuda
konsumenter uppskattade nikotininnehllande
produkterav högsta kvatitet p ett ansvarsfullt
sätt. Genom att til1handahtla produkter som
är erkänt säkrare alternativ till cigaretter,
bidrar vi tilt betydande törbättring av
foikhälsan.
-

1

...
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STRATEGI

FinansieLL strategi
och position
Swedish Match verksamhet kännetecknas av starka kassaftöden. Den finansieLLa strategin baseras
på kapitateffektivitet, samt att kontinuertigt optimera batansräkningen med hänsyn tagen titt krav på
finansieLL ftexibititet och stabilitet.
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 kassallöde
• 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
Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt öka utdel
ning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet
är inom 40—60 procent av resultatet per aktie, med förbe
håll för justeringar för större engångsposter. Överskotts
medel ska återföras till aktieägare genom utdelningar och
aktieåterköp.

Thomas Hayes, CFO

ÖVERFÖRING AV KAPITAL
MSEK
8000
6000

2014

2015

2016

2017

2019

• Ordinarie utdelning • Entra utdelning
!I Återköp av egna aktier
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GLORAL MAR KNADSÖVE RSIKT

GLOBAL MARKNADSÖVERSIKI

Snabba marknadsförändringar
med innovativa produkter
Heden produktportfalj bestående av snus
och innovativa rökftia produkterärSwedish
Hatch i framkant av den globala marknaden för
tabaksretaterad skadereduktion 1 sin strävan
mot visionen om en värld utan cigaretter.
Det kontinuerLigt ökande intresset bland
konsumenter och många beslutsfattare vad
gäLler skadereduktion är i Linje med koncernens
strategi.

TOBAKS- OCH NIKOTINMARKNADEN
Rökfria tobaksprodukter består främst av
snus, moist snult olika varianter av tugg
tobak såsom traditionell amerikansk tugg
tobak, chew bags och tobacco bits, Samt
nischprodukter såsom nässnus och
“dissolvables” (munsönderfaliande produk
ter). Aven om rökfri tobak är en växande
tobakskategori som konsumeras i olika
typer och format i många delar av världen är
det fortfarande en liten kategori jämfört
med cigaretter.
1 Skandinavien är snus den dominerande
typen av rökfri tobak. 1 USA är snus ett litet
men växande segment. medan moist snuif
och tuggtobak dominerar inom rökfri
tobak. 1 andra delar av världen, såsom i
Indien och vissa länder 1 Afrika och Asien,
konsumeras i tilniligen stor omfattning
lokala varianter av mun- och nästobakspro
dukter. Inom EU och i vissa andra länder är
försäljningen av snus förbjuden, medan det
är tillåtet att sälja andra tobaksprodukter.
För stora globala tobaksbolag står ciga
retter för merparten av omsättning och
vinst. Mätt i konsumtion svarar cigaretter
för cirka 90 procent av all tobak globalt.t)
Swedish Match tillverkar inte cigaretter.
Samtidigt som cigarettkonsumtionen under
de senaste tio åren generellt sett minskat i
dc flesta utvecklade länder har den fortsatt
att öka på många tillväxtmarknader.’
Andra typer av röktobaksprodukter som
säljs globalt inkluderar finskuren tobak,
rulltobak, cigarrer och piptobak. Av dessa
produktkategorier deltar Swedish Match
endast på den amerikanska marknaden
med sina masldntillverkade massmark
nadscigarrer.

Under de senaste åren har nya marknader
utvecklats för produkter som innehåller
tobak, såsom “heat-not-burn”-produkter,
och produkter som innehåller nikotin som
utvunnits ur tobak, såsom nikotinportions
produkter (en marknad som Swedish Match
aktivt deltar i) och e-cigaretter/”vaping”
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, isynnerhet
konsumtionen av traditionella cigaretter.
Dessa regleringar tillsammans med beskatt
ning har haft en inverkan på tohaksodling,
tillverkning, tillgång på produkter, förpack
ningar och märkning, konsumentpriser
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.

TRENDER
Den globala tobaksmarknaden genomgår
stora förändringar i konsumtionstrender
och den tydligaste trenden är förflyltningen
bort från cigaretter. Restriktioner för tobak
ökar i omfattning. Närliggande produktkategorier till cigaretter har ökat i betydelse
för att möla efterfrågan från konsumenter
för säkrare produkter och produkter som
inte för med sig nackdelarna kring passiv
rökning. Många av dessa kategorier levere
rar produkter med nikotin utan inhalation
av förbränd tobak. Exempel på sådana pro
duktkategorier inkluderar snus. moist snufE
e-cigaretter/”vaping”-produkter, “heat-not
burn”-produkter och icke-farmaceutiska
produkter som innehåller nikotin.
Konsumentengagemang har blivit allt
viktigare inom vissa produktkategorier. Att
exempelvis upplysa konsumenter om snus
och nllcotinportionsprodukter utan tobak
och dess mindre skadliga hälsoeffekter jäm
fört med cigaretter är avgörande för att öka
kännedomen om kategorin.

KORTA FAKTA
• Den globata tobaksmarknaden utgörs av
röktobakaprodukter såsom cigaretter,
cigarrer och piptobak samt rökf cia
tobaksprodukter såsom snus, moist
snuff och tuggtobak.
• Det största segmentet ör cigaretter som
står för cirka 90 procent av all tobak som
konsumeras globatt.
• Rökfri tobak ören 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 dvi förklarar
minskningen i användandet av cigaretter.
Medicinsk konsensus erkänner snus
tiltverkat i enlighet med GOTHIATEK5standarden som ett väsentligt säkrare
alternativ tilL cigarettec.
• Under de senaste åren har kategorin för
nya typer av innovativa nikotinprodukter
ökat. Nikotinportionsprodukter utan
tobak och e-cigaretter/vaping
produkter finns exempelvis tillgängliga
på vissa marknader Rom alternativ till
traditionella tobaksprodukter.

Swedixh Match xnusb utik it und öppnade under 2018.
1

Kätia Ero,m,,uor
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LOKALA SKILLNADER FÖR RÖKFRIA PRODUKTER
Nerdarririhe
1 USA är fermenterat moist snutf den dominerande

i löst format. Snus, en produkt eom paetörieerae

typen ae rökfri tobak. Moist snuff har sitt ureprung

och alltså inte termenterae, åren titen och

produkter som fördes över ae emigranlerfrån
Skandinavien. Även om konsumtionen av moist
snaft i portionstormat har bkat snabbt de senaste
ören har moist snutf traditionellt sett konsumerals

relativt ny kategori. Nikotinportionsprodukter
utan tobak ärett litet men snabbt väsande
produktsegment. Konsumtionen av tradilionetl
amerikansk taggtobak har minskat kontinuerligt

underen tängre tid, men kategorin är fortfarande
en väsentlig det av marknaden för röktri tobak i
USA. Rökfri tobak finns också tillgängligt på den
kanadensiska marknaden.

ZYN3PtPPflMINT

-

Asien och Afrika

Furnpa
1 Skandinavien har konsumtion av rökfri tobak en

lång tradition med snus som den dominerande
produkten. Idag finns det fler snusanvändare än
rökare i Sverige 1 Norge har förändringen från en
liten traditionell snusmarknad hIt en marknad där
konsumtionen av cigaretter i stor utsträckning
ersatts av snus varit tydlig, isynnerhet bland
yngre vusna. 1 både Sverige och Norge har snus
historiskt sett använts av män, men her under de
senaste åren blivit mer tilltalande för kvinnliga
konsumenter. 1 Danmark och Finland finns också
historiska band till snus, Tuggtobaksprodukter,
vilket inktuderer chew bags, är ett litet men
väsande produktsegment på vissa europeiska
markneder.

DEN GLOBALA TOBAKSMARKNADEN
(VÄRD Elit

Utanför Skandinavien har traditionellt sett
tuggtobak och nässnus dominerat den rökfria
lobakskonsumtionen i Europa. Tobaksprudukler
för orslt bruk (såsom snus] är törbjudns inom
ett säkrare alternativ till cigareller Cigarelter,

fugglobsksprodukter såsom gulhka och zarda i
Indien samt tobak blandad med belel, esempelvis
i Indonesien. 1 Nordafrika ärchemma en vida

tuggfubak, nässnus och vissa andra rökfria
tobaksprodukler kan emellertid säljas

använd produkt. Dessa typer av produkter i Asien
och Afrika innehåller ofta belydligl högre haltur av

lagligt. 1 vissa europeiska länder, isynnerhet i
Centraleuropa och i alpområdet, används rökt ris
produkter i större utsträckning.

oönskade ämnen jämtört med snus.

ÅRLIG TILLVÄXTTAKT, CIGARETTER OCH
RÖKFRIA PRODUKTER, 2010—2018 ICAGRIOt

TOBAKSKONSUMTIONEN
1 SVERIGE 1970—2018 (VDLYNJ3i
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Cigaretter
Alla deriga tobaksprudekter

Lokala varianter av andra mun- och
näslobuksprodukter konsumeras i relativt stor
utsträckning i vissa länder 1 Asien finns lokala
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Snus Imihinner dosort
Cigeretler tmitjener paketi

• Räktria produkter
Rökfri tobak är en liten toöukskstegorijämfört
med cigarvttkatngorin.

Kava Saromovvvr Ooumeniet ‘ASa ovhga iobaksvrodakier
0] RaSa 5wsdjoh Maich och branschosiimai
ii Kalla Swedish Maich vsiimat

Konsumtionen uvsnus i Skandinavien samt snus
och moist snufti USA har ökat underde senaste
åren.

1 Sverige har snuskonsumtionnn ökat
samtidigt som cigarettkonsumtionen har
minskat.

ohiuderar e-cgaroiier
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Våra marknader
Snus och portionsprodukter utan
tobak i Skandinavien

Snus och nikotinportionsprodukter utan tobak utanför
Skandinavien

Den skandinaviska snusmarknaden uppgick under
2018 titt mer ön 430 mittoner dosor, en ökning
med ungeföré procent jömfdrt med året innan.ii
Konsumtionen har mer och mer övergått från
traditionelLa tössnusprodukter titt portionssnus som
slutet av 2018 stod för mer ån 85 procent, mött 1 sotym,
i Skasdinavien. Swedish Match har den ledande
positionen i Skandinavien med Sverige som största
marknad. Segmentet för nikotinportionsprodukter har
söst både Sverige och Norgn.1 Den skandinaviska
marknaden inkluderar även portionsprodukter som
varken innehåtter tobak eller nikotin.

Den största marknaden för svenskt snus och nikotinporlionsproduktsr utan tobak utanför
Skandinavien är USA. Snuskalegorin i USA har under ds senaste åren visat tillväal och under
2018 uppskattar Swedish Mutch att marknaden uppgick till ungsfäréo miljoner dosor. Swedish
Match är den tredle största aktören på denna marknad. Swedish Malch är för närvarande
även aktiv på snusmarknaderna i Kanada och Maluyaia. En relativt sy produktkategori i USA är
nikolinportionaprodukler utan tobak. Kategorin är liten men aäasr i snabb takt, och under 2018
uppskattas marknaden ha uppgått till mer ön 13 millossr dosor

Viktiga varumärken
Snus: General
Nikotinportionaprodukter utan tobak. ZYN

Konkurrenter
Viktiga varumärken

Leveransvolymer
(miLjoner dosori
SNUS OCH NIKOTINPORTIONS
PRODUKTER UTAN TOBAK
UTANFÖR SKANDINAVIEN

SNUS 1 USAti

Snus, Sverige: Generat, Göteborgs Rapé, Kaliber,
Kronan, Ettan, Grov, Catch
Snus, Norge: Generat, Gå, G.6, The Lab, Nick & Johnny
Nikotinportionsproduktsr utan tobak, Sverige: ZYN
Portionsprodukter utan tobak och nikotin, Sverige och
Norge: Gnico

25,2
• swedish Natos
• BÅT iRnvnoido dmerioant
• Atiria

tussnci

il
2017

2018

Swedish Maich och branschnsumai, hsiir 20t5, mus i anial doser

Konkurrenter
NORGE’1

SVERIGE’1
• Swedish Natoh
• imperiai Brando
BÅn
Japan Tobacco
Isiernatwnai

Moist snuff i USA

• Osriga

Leveransvotymer
(miLjoner dosori
SNUS3i

2017

2818

Volymerna på marknaden for moist snuff i USA ör
sörskitt stora i de sodra och mellersta delstaterna
sid Atlanten. Swedish Match beräknar att marknuden
uppgick till marön 1,5 miljarder dosor under 2018
Tillväst inom segmentef för port ionsprodukfsr
vägde delvis upp för minakningen inom segmentet
för tdaproduktsr. Segmsntet för portionnproduktsr
utgör cirka 17 procent av marknaden för moiat snuff.
Swedish Match sr den tredle största aktören inom
kategorin för moist anuff i USA.

LeveransVotymer
(miLjoner dosor)
NOIST SNUFF

Viktiga varumärken
Longhorn, Timber Wolf

Segment
SNUSKONSUMTION UPPDELAT 1 PRISSEGMENT
NORGEIt
SVERIGEti

Konkurrenter

Segment

MOIST SNUFF1I

NOIST SNUFF UPPDELAT
3 FORMAT’1

• swedish Natoh
• Ovriga

2:
0

swedish Maich osliwai baserade pi Ninlsnndala lnnhiss:vs
isbeb:sirr i Serr:vel, hriir 2018
i Norge innrhivrr nibniinpenionsprodubior en hiss evdsi
tobah
inhlsdvrarvniymerirön Ostiandaseus irin idrsurasdaium 22
augush.

•
• Portion

swedish Match och braescheshmat, hniir 2018. watt i anial doser
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GLOBAL MARKNADSOVERSiKT

Iuggtobak 1 USA och Europa

Cigarrer i USA
Den amerikanska marknaden för
maskintiltverkade massmarknadscigarrer
exklusive littte cigars (ett negment som
Swedish Match inte är verksamt il beräknas av
Swedish Match ha ökat med ungefärd procent
under 2018 mött volym och uppgick till ungefär
7,5 mitjarder cigarrer. Marknaden är starkt
konkurrensutsatt med en hög frekvens av
kampanlaktiviteter samt lågt prissatta produkter.
Swedish Match är den största aktören inom
segmentet för ‘naturat lear och är även aktiv i det
större segmentet för ‘homogenized tobacco leaf’.
Baserat på leveransvolymer uppskattar Swedish
Match att företaget är den andra största aktören
på marknaden för ma5smarknadscigarrer i USA.

Leveransvotymer
tmitjoner cigarrer)

Swedish Match säller tuggtobak 1 USA samt chew bags och
tobacco bits på vissa europeiska marknader. Marknaden för
tuggtobak i USA har minskat kontinuerligt under en längre
tid och uppskattningsvis med cirka 5 procent under 2018.
Swedish Match är den största aktören på marknaden för
tuggtobak i USA. Inom premiumsegmentet, i vilket Swedish
Match har en ledande position, var minskningen mer uttatad
och uppskattas av Swedish Match till cirka 10 procent.
Under året tog Swedish Match marknadoandelar inom både
premium- och tågprissegmentet och volymminskningen var
lägre än totalmarknadens votymminskning.
(Europa är marknaden förchew bags liten men växande.
Danmark är en av de största marknaderna och Swedish
Match uppskattar den årliga konsumtionen till mer än
2 miljoner dosor, (och med förvärven av V2 lobacco under
2017 och Oliver Twist under 2018 har Swedish Match
breddat sin geografiska räckvidd för tuggtobaksprodukter.
Konkurrensen inom denna kategori har ökat under de
senaste åren i och med nya aktörer på marknaden.

MASSMARKNADSCIGARRER
1629

1703

2017

2018

Viktiga varumärken
Garcia yVega, Dame by Garcia yVega, 1882,
White Owl, Jackpot

Konkurrenter

Segment

Viktiga varumärken

MASSMARKNADSCIGARRER2)
[EXKLUSIVE “LITTLE CIGARS)

MASSMARKNADSCIGARRER2’

Tuggtobak. USA: Red Man
Chew bags, Europa: Thunder, General Cut
Tobacco bits, Europa: OliverTwist

I
4Ø
/

• Swedivh
•
• ifl1peri3l8rand

I

tiTO 9rand)
Hiddieten)
• Doriga

• ASea

• HTCmv5l37%t
• HTL iSgpris 9%)
• Natorai Laf’ nraii 17%)
• Naivrai roiied levt tlO%t
• ‘Pipevigara 25%)

Konkurrenter
TUGGTOBAK 1 USA

Ovrigv)2%t

• Swndih
• Nationvi

‘Lille stars’ aron kaiegori av cigarrermed filter i tdrpacknirgaem 20 stjcken Ii likhet mod cigaretteri
Swcd:vh Mat:h och branv:hestimat fdr masornarkeadssigarrer exkfus:ve ‘little cigarv’. hel.Sr 2018

•
• NAT tReynoido Annerievni

Tändprodukter gtobatt
Det finns många olika tändprodukter. avsedda
för olika användningsområden. Traditionetla
tändsticksprodukter har minskat på de flesta
marknader under det senaste årtiondet
Bruket av ländare har visat tillväxt på vissa
marknader, mest noterbart i Asien. Swedish
Match haren stark närvaro Latinamerika,
speciellt med tändstickor i Brasilien, samt i
stora detar av Europa och Asien/Stillahavs
regionen.

Viktiga varumärken
Tändstickor. Solstickan (Sverige),
Nitedals (Norge), Fiat Lux (Brasilien),
Redheads (Australien)
Tandare: Cricket (globalt)

Leveransvotymer

Segment

TÄNDSTICKOR (miljarder)

TUGGTOBAK 1 USA1’

65.0

TUGGTOBAK 1 USA2’

66,5

341
2017

2818

TANDARE (miljoner)
3 8.1

H
2017

Viktiga marknader för
chew bags i Europa
Tyskland
Danmark
Schweiz
Slovenien

2018

Konkurrenter
Konkurrensen inom tändstickor skitjer sig
åt för olika marknader Konkurrenter inom
tändare är Bic, Tokal, Ftamagas samt ett antal
andra mindre tillverkare.

Leveransvotymer
ttusen pounds)

Tleckien

1

-

2

awdish Matvh och bra chevtimat, heljr2OlS
Exkius;vo vciymer dr kovtraktslitiverkning
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SWEDISH MATCH ORGANISATION

SWEDISH MAICH ORGANISATION

Hur vi bedriver vår verksamhet
Med ett ftexibett och innovativt tittvägagångssätt arbetar Swedish Match 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 1 eLva tänder och våra produkter säLjs över hela värLden.
Europe Division
Europe Division’) ansvarar för verksamheten för snus och andra
rökfria produkten Sverige, Norge och Danmark, inklusive utveck
ling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Divisionen är
även ansvarig för marknadsföring och försäljning av rökfria tobaks
produkter och nikotinportionsprodukter i övriga Europa. Dessutom
tillverkar Europe Division snus och nikotinportionsprodukter för
marknader utanför Europa som säljs av andra divisioner inom
Swedish Match. Europe Division ansvarar för att utveckla nya rökfria
produkter och anpassa nuvarande produktportfölj. fokus ligger på
att stärka företagets position inom den rökfria kategorin och att få
heta kategorin att växa genom effektiva försäliningsprocesser, mark
nadsföringsaktiviteter och produktutveckling.
US Division
US Division ansvarar för försäljning och marknadsföring av rökfria
tobaksprodukter och cigarrer i USA. för alla produkter, utom för
snus, är divisionen också ansvarig för såväl leverantörskedjan som
tillverkningen av cigarrer. tuggtobak, moist snuif och nikotinpor
tionsprodukter utan tobak för marknaden i USA. Divisionen foku
serar även på att bygga kategorin för snus och nikotinportions
produkter på denna hemmamarknad.
ii

Lights Division
Lights Division marknadsför tändstickor och tändare över hela
världen och ansvarar för tillverkningen av produkterna. Divisionen
säljer även kompletterande produkter som produceras av externa
tillverkare, främst på den brasilianska marknaden. Lights Division
har egna säljkårer i Brasilien och l’urkiet samt ett brett nätverk av
distributionspartners över hela världen. Distributionen av vissa
andra produkter i Swedish Match produktportfötj hanteras genom
divisionens distributionsnät.
Staber och centraLa funktioner
De centrala funktionerna utför tjänster till Swedish Match divisio
ner. Staber och centrala funktioner inkluderar finans, business
control, juridik, IR, hållbarhet, vetenskapliga frågor, kommunika
tion och public affairs, inköp, IT, central HR samt en funktion för
distribution.

Under 2018 ändrade Scandinavia Oivrsion namn tiO Europe Division och fabriken i Owensboro
Iiyttadeu organiscloriskt tiO US Diuision

VD OCH KONCERNCHEF

STABER OCH
CENTRALA
FUNKTIONER

EUROPE
DIVISION

US
DIVISION
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SWEDISH MATCH ORSANISATION

VERKSAMHETSORTER

USA
—
Produktion av moist
snutf, nikotin
portionsprodukter
utan tobak, tuggtobak,
cigarrer
• Färsätjningskontor
• 990 anställda
Dominikanska repubLiken
• Produktion av cigarrer
• 2681 anställda

1

Belgien
• Public Attairs-kontor
• 2 anställda

Norge
• Försäljningskontor
• 65 anställda

Nederländerna
• Produktion avtändare
• 97 anställda

Sverige
• Huvudkontor
• Produktion avsnus,
portionsprodukter utan
tobak, tändstickor
• Färsäljningskontor
• 1 262 anställda

Schweiz
• Trsasury-kontor
• 2 anställda

4;

S

Danmark
• Produktion av chsW bags,
tobacco bits, snus
• Färsäljningskontor
• 95 anställda
Turkiet

Brasilien
• Produktion av
tändstickor, tändaru
• Försäljningskontor
• 503 anställda

• Färsällningskontor
• 16 anställda

4
Filippinerna
• Produktion avtändare
• Fdrsäljningskontor
• 191 anställda

Aniaiei ansiaSda avser uenamsnhit[ti aniatansidtida undvr2OiH

-it
!,

,

1

[1
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RISKER OCH RISEHANTERING

RISKER OCH RISKHANIERING

Riskhantering
en det 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
konkurrenskraftigt, för att arbetet ska utföras säkert och för att vi ska vidmakthåtta finansiell stabilitet
och tiLLväxt.
KONKURRENSKRAFT

SÄKER VERKSAMHET

• Prestationsorienterad kultur

• Hög affärsetik

• Högkvalitativa produkter

• Strikta krav på leverantörer

• Bygga på och vidmakthålla
starke varumärken

• Program för systematiskt
arbetsmiljöa rbete

• Ingående konsumentinsikt

• Ändamålsenligt
försäkringsprogram

• Vara i framkant med
produktinnovationer
• Effektiv tittverkning
• Kunnig och snabbrörlig
försäljningsorganisation

Riskhantering inom Swedish Match
Swedish Match tillämpar en systematisk
riskhanteringsmodell som bland annat
omfattar återkommande riskanatys, åtgär
der för att förebygga och begränsa förluster
samt kontinuitetsplaneringsprogram,
krishantering och försäkringsprogram.
Styrelsen för Swedish Match fastställer
koncernens strategiska planer och dess rela
terade risker baserat på rekommendationer
från koncernledningen. Styrelsen övervakar
koncernens riskhanteringsprocesser och
informeras löpande om befintliga och nya
risker samt om åtgärder för att begränsa
dessa. Varje division, liksom staber och cen
trala funktioner, ansvarar för att hantera de
risker som hör samman med dess planer,
och vid behov samordnas riskhanterings
aktiviteterna med andra enheter. Riskhan
tering på lokal nivå kräver rätt kompetens
och styrningsstruktur med tydliga ansvars
områden. Utöver detta bidrar uppförande
koden till att säkerställa en företagskultur
som förhindrar oacceptabelt risktagande.

• Väl förberedda för regulatoriska
förändringar genom aktiv dialog
med regeringar och lagstiftace
• Säkerställa efterlevnad av lagar
och förordningar

För en effektiv riskhantering krävs känne
dom om befintliga och potentiella risker.
Swedish Match strävar efter att bland medarbetarna etablera en bred förståelse för
koncepten inom och betydelsen av riskhan
tering. Medarbetare inom alla delar av orga
nisationen uppmuntras att identifiera och
rapportera händelser och omständighter
som innefattar risker. Befintliga och poten
tiella risker diskuteras löpande inom divi
sionernas ledningsgrupper saint i koncern
ledningen. för att säkerställa att ansvaret är
tydligt kommunicerat och införstätt och att
ledningsgrupperna har rätt verktyg för att
arbeta med riskhantering har ett policy
ramverk upprättats.

FINANSIELL STABILITET OCK
TILLVÄXT
• Strikt finanspolicy 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
kassaftödet säkerställer att
uppfyllandet av åtaganden inte
äventycas

fierade riskerna, inklusive sannolikhet,
potentiell påverkan, samband med andra
risker, förebyggande aktiviteter och över
vakning presenteras för koncernledningen.
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 utfallet av
ERiM-processen utarbetas strategier för att
hantera nya eller förändrade risker. Beslut
kring riskhantering kan innebära att risker
ska undvikas, att de ska minskas, delas eller
accepteras.

ÅrLig ERM-process
En ERM-process (Enterprise Risk Manage
ment) genomförs och konsolideras årligen
på divisionsnivå för att identifiera och
bedöma de väsentligaste risker koncernen
exponeras för. Detta utgör en del av den
strategiska planeringsprocessen. De identi
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RISKOMRÅDEN
betydande riskersom miste bemdtas
uppkommer bland annat inom omr5dena
konkurrens, produktion, regleringar samt
finansiering.11
Konkurrens
Swedish Match verkar på konkurrensutsatta
marknader, vilket kräver en flexibel och
snabbrörlig organisation i en ständigt för
änderlig miljö. Det finns risk för förlorad
försäljning relaterat till volymer och/eller
pris om Swedish Match inte kan ge ett bättre
erbjudande till konsumenten än konkur
renterna. För att hålla sig uppdaterad kring
konkurrenternas aktiviteter bevakar
Swedish Match branschen löpande. för att
möta behoven hos konsumenterna genom
för Swedish Match omfattande konsumentoch marknadsundersökningar. Dessa
undersökningar utgör sedan grunden i pro
duktutvecklingen och säkerställer att kon
sumenterna erbjuds produkter av hög kvali
tet som möter deras behov.
Produktion
Produktionsanläggningarna är utsatta för
risk för olika skadliga incidenter som brän
der och maskinhaverier. Vissa platser är
också utsatta för risk i form av naturkata
strofer samt andra katastroffiändelser, till
sammans mcd effekter relaterade till
ldimatförändringar2). Sådana incidenter
kan påverka både anläggningar och med
arbetare. Produktionsavbrott kan orsaka
kvalitets- eller leveransproblem. För att
undvika leveransproblem eller andra pro
duktionsrelaterade 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
negativa påverkan.

ii
2)

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 konsekvenser
är leverans- eller kwalitetsproblem eller pro
blem med relationer till andra aktörer, inklu
sive försäljning till konsumenter. Utvalda
leverantörer av insatsmaterial granskas regel
bundet av företagets inköpsavdelning. för
Sedish Match är leverantörens finansiella
stabilitet och riskhanteringssystem av stor
betydelse. Som komplement till den interna
granskningen, granskas även de viktigaste
leverantörerna återkommande av en obero
ende part.
Swedish Match strävar efter att samarbeta
med leverantörer som har en god finansiell
ställning, långsiktig stabilitet och som stöder
våra värderingar. Vår uppförandekod för
leverantörer anger vad vi förväntar oss och
kräver av våra leverantörer när det gäller
anställning- och arbetsplatsmetoder, etiska
afffirsmctoder och praxis kring miljöhante
ring. Den utgör grunden i våra relationer
med leverantörer och är en integrerad del av
våra betydande afl’ärsavtal. Riskhedöm
ningen ligger till grund för vårt fortsatta
arbete med att identifiera och minska speci
fika risker i dialog mcd våra prioriterade
leverantörer. Vi har processer som kontinu
erligt vidareutvecklas för att ytterligare
poängtera vikten av en hållbar leverantörs
kedja.
Lagar, regler och förordningar
Som tobaksbolag lyder Swedish Match
under särskilda lagar och regler. förord
ningar kan ha en hegränsande effekt på hur
koncernen 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.
Som ett led i bolagets strävan mot visio
nen om en värld utan cigaretter samt för att
få till stånd en evidensbaserad lagstiftning
för våra produkter, fortsätter Swedish Match
att tillhandahålla konsumenter mindre
skadliga alternativ till cigaretter. En viktig
del i detta arbete är att utbilda och informera
beslutsfattarna om Swedish Match tobaks
produkter, i synnerhet snus och dess betyd
ligt mindre skadliga hälsoeffekter jämfört
med cigaretter. Mer information om skade
reduktion finns på sidan 1$.

Finans
De dynamiska finansiella marknads
villkoren förändras ständigt med ändrade
valutakurser, räntor och tillgång på kapital.
En försvagning av vissa viktiga valutor, som
USI) nsot SEK, kan leda till ett lägre finan
siellt resultat redovisat i SEK till följd av
omräkning av intäkter från utländska verk
samheter. Transaktionsexponeringen är
relativt låg, eftersom stora delar av produk
tionen är belägen i länder där produkterna
säljs. Högre räntor kan få en negativ inver
kan på linansnettot.
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 nor
malfallet inte säkra valutakursexponering
då detta är behäftat med ett spekulativt
element. Swedish Match är uppmärksam på
valutakursförändringar och strävar efter att
regelbundet föra över utdelning från sina
utländska dotterföretag till det svenska
moderbolaget.
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 kapitallcostnad genom att
säkerställa en lämplig belåningsgrad. för att
kunna hantera ränterisker och refinansie
ringsrisker strävar Swedish Match efter att
ha väl spridda löptider inom låneportföljen.
Därutöver ska bolaget som regel säkra finan
siering för de nästkommande tolv måna
derna innan några aktieköp genomförs.

Information om risker Sterfinns även i Forvattningsberattolson, och finans,ella risker presenteras Not 26 Finansiella instrument och finansiella risker, koncernrodovisn,ngen
Swedish Match oardeked1a är utsatt tor olika kf imatretaterade risker oSsom extremaväderfbrhSllandon, fdrändrngar 1 naderbcrdsmonster liksom anseenderisker Klimatrisker identifieras genom andra
riskbedomningsprocessersom omfattarpraduktion. leverantörer, reglering ock nkonomiska aspekter 0kr klimatr,skerhar identifierats som betydande och kraveråtgärd, adresseror Swedish Mateh
riskerna med samma prioritet som önriga finansiella och operativa risker
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ENGAGEMANG 1 GEGLERINGSFRÅGOR

ENGAGEMANG 1 REGLERINGSFRÅGOR

Regutatoriskt
—

skademinimering vinner mark

Swedish Match anser att rökare bör ha tittgång titt högkvatitativa rökfria tobaks- och nikotinatternativ 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
ska röra sig bort från en reglering som drar alla tobaksprodukter
över en kam och att tobak i stället ska regleras med hänsyn till olika
produktkategoricr och deras respektive riskprofller. Regleringen av
rökfria tobaks- och nilcotinprodukter bör i slutänden baseras på en
standard som strävar efter att säkerställa att konsumenterna får
attraktiva produkter av högsta möjliga kvalitet tillsammans med
minimal risk, det vill säga produkt
standarder som baserar sig på
samma principer som livsmedelsreglering.
Effektiv reglering bör vara cvi
densbaserad, vilket i sin tur kräver
ett aktivt kunskapsutbyte mellan
myndigheter och branschen.
Swedish Match anser att de mest
effektiva reglcringarna uppnås när
konsekvensen för de som påverkas
(konsumenter, återförsäljare och till
verkare) sätts i centrum för de före
slagna åtgärderna. Swedish Match
följer utvecklingen på det regulato
riska området och för dialog med
intressenter samtidigt som bolaget
respekterar att regulatoriska beslut i
slut änden är förbehållet lagstiftaren.
1 till exempel USA, Storbritannien,
vissa länder i Europa samt Nya
Zeeland råder en alltmer upplyst syn
på minskningar av skadeverkning
arna. 1 USA har food and Drug
Administration (fDA) bekräftat sin
avsikt att införa regleringar på
tobaksomrädet som ska uppmuntra
konsumenterna att övergå från

cigaretter till mindre skadliga produkter. fDA:s uttalade policylig
ger i linje med vår vision och borde gynna både General snus och
ZYN nikotinportionsprodukter ur ett regulatoriskt perspektiv. En
del andra länder fortsätter att följa en annan väg genom att inte
erkänna den positiva roll som den här typen av produkter kan ha
när det gäller att minska de skadliga effekterna av cigarettrökning.
På flera av dessa marknader arbetar Swedish Match aktivt för en
mer upplyst syn på saken, ibland genom domstolsprocesser. Vi har
till exempel utan framgång utmanat snusförbudet inom EU i EU
domstolen och har också fört en
domstolsprocess gällande det opro
pnrtionerliga och diskriminerande
beslutet att snuset ska omfattas av
den norska lagstiftningen om stan
dardiserade förpackningar.
Swedish Match följer och utvär
derar noggrant nya vetenskapliga
data på snusomrädet och samarbe
tar aktivt med forskarsamhället.
Swedish Match tar ansvar för sina
intressenter och informerar fort
löpande om vedertagen forskning
och relevant produktinformation.
Swedish Match engagerar sig
ocksä i att förhindra att produkter
som innehåller nikotin blir tillgäng
liga för personer under 18 år. Bola
get för en kontinuerlig dialog med
återförsäljarna för att säkerställa att
kravet att kräva legitimation vid köp
av nikotinprodukter efterlevs.
Swedish Match samarbetar också
med återförsäljarna för att minska
de växande volymerna av illegala
produkter som medför risk för
okontrollerad kvalitet och sned
vrider konkurrensen pä marknaden.

Patrik Hildingsson. Vice President
Communications and PubllcAffairs, och
Marie-Louise Heiman, Seniot Vice President
Group Legala ifairs, på Swedish Match
årsstämma.
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UTVECKLINGEN AV
REGLERINGAR 1 USA
2017 meddelade amerikanska FDA
en ny omfattande regulatorisk plan
för tobak. 1 uttalandet uppmärksam
made FDA-ledamoten dr Scott
Gottlieh att det finns skillnader i
riskprofflen för olika produkter som
innehåller tobak och nikotin. Han
såg framför sig en värld där cigaret
tema förlorar sin förmåga att bli
beroendeframkallande genom mins
kade nikotinnivåer samt att mindre
skadliga produkter som på ett effek
tivt sätt ger tillfredsställande niko
tinnivåer finns tillgängliga förde
vuxna som behöver eller önskar
dem. Uttalandet från FDA var ett
viktigt steg framåt för vetenskapligt
baserade lagar, regler och förord
ningar för tobaks- och nikotin
produkter men det har varit lite
konkreta framsteg i dessa frågor
under 2018. FDA har istället fokuse
rat på den roll som smak-tillsatser i
e-cigaretter och tobak påstås ha för
att locka ungdomat

REGLERINGSUTVECKLING 1 EUROPA
Inom EU råder sedan 1992 ett förbud mot
tobakför oralt bruk med undantag för
tobaksprodukter som är avsedda att rökas
eller tuggas. Eftersom svenskt snus varken
röks eller tuggas rader försäljningsförbud.
När Sverige blev medlem i EU 1995 bevil
jades landet ett permanent undantag från
snusförbudet. Cigaretter och traditionella
rökfria tobaksprodukter (inklusive vissa
asiatiska och afrikanska varianter, tugg
tobak och nässnus) kan dock säljas lagligt
inom EU. Förbudet har varit föremål för
prövning av EU-domstolen under 2018.
Domstolen fann dock att EU:s lagstiftare
har ett vidsträckt utrymme för skönsmäs
sig bedömning inom detta område. Det
innebär, enligt domstolen, att möjligheten
för domstolsprövning är begränsad både
när det gäller EU lagstiftarnas åtgärder och
bedömningar av fakta. Man valde därför
att inte undanröja förbudet. EU-domsto
len har också under året avkunnat dom
avseende definitionen av tuggtobak efter
förfrågan från en tysk domstol. Den tyska
domstolen kommer no, baserat på EU
domstolens dom, pröva om en viss typ
av ehew bags är att anse som tillåten
tuggtobak.
1mars2018 lade regeringen fram ett för
slag om ny lagstiftning för riksdagen gäl
lande tobak och liknande produkter. Före
slagna åtgärder omfattade implementering
av EU:s stipulerade spårbarhetssystem för
tobaksprodukter, ett rökförbud på olika
offentliga platser utomhus (inklusive res
taurangers uteserveringar), ett förbud mot
självbetiäning för samtliga tobaksproduk
ter, ett förbud mot tobaksreklam på för-

säljningsstäilen utom i speeialbutiker för
tobak samt ett minimum av 20 portioner i
snusdosor. Riksdagen antog förslaget i
december2018 dock med betydelsefulla
ändringar. Förbudet nsot sjMvbetiäning
och reklam på försäljningsställen antogs
inte med hänvisning till att det inte speglar
skillnader i hälsoeffekterna mellan snus
och cigaretter.
I Norge trädde en lag om standardise
rade förpackningar för snus i kraft den
1juli2017 som innebar att alla produkter
måste säljas i standardiserade förpack
ningar i handeln från och med den 1juli
2018.
1 Schweiz har regeringen lagt fram ett
förslag till parlamentet om att ta bort det
schweiziska snusförbudet. Parlamentets
slutliga beslut och implementeringen
förväntas ta flera år.

Standardiserade förpackningar fdrsnus Nerge.

SWEDISH MATCH ANSER ATT:
• Lagstiftning måste ta hänsyn till den retativa hälsorisken för olika tobaksprodukter
• EU-fdrbudet mot försäljning av svenskt snus hindrareuropeiska cigarrettrökare från att få tillgång till avsevärt mindre skadliga
alternativ. Det hindrar EU:s konsumenter från att få tillgång till mycket säkrare alternativ till cigaretter
• EU :s tobaksdirektiv (201 4/40/EUI strider mot konsumentens grundläggande rätt att få information om produktens smak och
innehållgenom att förbjuda produktinformation på förpackningar.
• Alla rökfria tobaksprodukter bör omfattas sven konsekvent och konkurrensneutral produktreglering baserad på produktkvalitet
och konsumentskydd (det vill säga liknande de standarder som finns beträffande övriga livsmedel).
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SCADEREDUKTION

S KAD ER ED U Kl lO N

Från skadereduktion titt
eliminering av skadeverkningarna
Även om nikotin kan vara beroendeframkattande är det främst sättet som nikotinet konsumeras på som
orsakar hätsorisker. ALLt som intas genom att man inhaterar dess rök kommer utan undantag att vara
attvartigt skadtigt för häLsan. Att ersätta cigaretter med andra nikotininnehåttande produkter, såsom snus
och nikotinportionsprodukter som inte innebär inhatation av rök, är därför positivt för fotkhätsan.
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-tobaks
kampanjer. Det tog 30 år av marknadsföring
av nikotin som ett “säkert och effektivt”
läkemedel innan “skadereduktion” på allvar
vann gehör både politiskt och ur ett lagstift
ningsperspektiv. 1 dag bedöms nikotin som
så säkert att det inte krävs recept för pläster,
smaksatt tuggummi eller sugtabletter på de
flesta utvecklade marknadcr.
Är 2008 blev American Association of
Public Health Physicians (AAPKP) den
första medicinska organisationen i USA
som officiellt förespråkade användandet av
alternativa tobaksprodukter för att minska
dödsfallen relaterade till rökning. Ett är
senare beslutade Food and Drog Adminis
tration (fDÄ) att anta skadereducering med
hjälp av alternativa produkter som policy
inom tobak. FDA beslutade att tobaks
tillverkare kan ansöka om en MR’fP
(Modifled Risk Tobacco Product) fören
mindre skadlig tobaksprodukt för att få
marknadsföra skillnaderna i risk. f DA har
också gjort skadereduktion till en del av sin
omfattande lagstiftningsplan på tobaks
området och har bekräftat sin avsikt att
“lriva” konsumenter från cigaretter till
mindre skadliga produkter.

De tydligaste bevisen för att skadereduktion
är ett fungerande koncept på tobaksområdet
kommer från Sverige. Svenskarnas ökade
användning av snus under de senaste
40 åren har åtföljts av ett snabbt minskat
antal rökare och därefter minskat antal
tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall.’)
Sverige har det lägsta antalet rökare och lägst
antal dödsfall relaterade till tobak i västvärl
den, trots att nikotinanvändningen ligger i
linje med genomsnittet i västvärlden.2)
Genom åren har det gjorts ett antal
studier som visat att cigaretirökare som
övergått till produkter som svenskt snus har
lättare att sluta röka än rökare som använde
nikotinläkemedel. Enligt en marknads
undersökning från Swedish Match om
bolagets nikotinportionsprodukter ZYN
används dessa produkter också av tohaks
användare som efterfrågar mindre skadliga
alternath:
Det låga antalet rökare i Sverige och sam
bandet med snusanvändningen (ofta kallat
den “svenska erfarenheten” i den vetenskap
liga litteraturen) är inte ett resultat av att de
offentliga hälsovårdsmyndigheterna bedri
ver kampanjer för att ffi rökarna att övergå
till snus eller av reklam frän branschen.
Detta understryker inte bara konsument
rörelsernas makt, utan väcker också en
viktig fråga: Vad hade man kunnat uppnå
genom att officiellt förespräka “skadereduk

1 Foatdo et at. Etiectof smoketeos tobacco snus) on sn,vkny and public heatth in Swvden bb Contrei 2003.12 34?—309
°t Houezec J ni at, Tobacco, Nicotine and Rar,,, Rvduntion. DRUG 5 ALCOHOL REVIEW, Vet 30, No 2 2011)

SNUS OCH HÄLSA
• Tillgången till snus Sverige och Norge minskar förekomsten av rökning.
• Det finns inga belägg för en koppling mellan snus och en ökad risk för lungcancer.
• Det finns inga belägg för en koppling mellan snus och en ökad risk för muncancer.
• Sverige uppvisar den lägsta förekomsten av någon form av tobaksrelaterad cancer i västvärlden.
Mor ,niurrnation am och referenser titt snus och hälsa finns pS botaoetswebbpfats,
amov, swndishmatch com/sv/snus-och-hatsa

tion’ samt införa regleringsincitament för
industrin som stimulerar utveckling av
renare nikotininnehållande konsumentpro
dukter och en proportionerlig reglering
baserad på produktens specifika riskprofil?
Svenskt snus och ZYN har, tillsammans
med andra former av nikotininnehällande
produkter med godtagbara säkerhetsegen
skaper, inte bara potentialen att minska
skadeverkningarna från rökning, utan att
helt eliminera dem. Swedish Match tror inte
att striktare politik och 11cr regleringar
ensamt kommer att skapa en värld utan
cigaretter, men den kan uppnås genom till
gång till ett brett utbud av nikotinprodukter
av hög kvalitet som uppfattas som attraktiva
av rökare. Dc offentliga kostnaderna för att
uppnå detta är minimala och de offentliga
kostnadsbesparingarna är enorma.

,

Man borde tyfta fram strategier
som uppmuntrar den renaste och
säkraste formen av nikotinintag!’
Mitch Zelter, chef,
US FDA, maj 2013

Center for Tobacco Products,

,

Nikotinet i sig är inte särskilt
farligt och om nikotinet kunde
tillhandahåltas i en form som är
godtagbar och effektiv som ersättning
för cigaretter skulle det rädda många
miljoner människors Liv.”
Harm reduction in nicotineaddiction:
Hetping peopLe who can’t quit, British Royal
College of Physicians, 2007

,

1 den mån som vissa produkter
visat sig vara mindre skadliga,
skulle de kunna vara till hjälp för att
minska det totala antalet sjukdoms- och
dödsfall till följd av tobaksbruk Detta
är en funktion av förekomsten avon
rad nikotinprodukter som medför olika
risknivåer för den enskilde.
...

Reducing harm from nicotine, Ann McNeitl,
Royal College of Physicians. mars 2012
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TiLLväxt för snus och ZYN
$PEARMINT
ALL WHITE

Marknaderna för rökfria aLternativ, såsom snus och moist snuff samt innovativa produkter som nikotin
portionsprodukter utan tobak, har vuxit mätt i voLym i både Skandinavien och i USA. Som marknadstedare
i Skandinavien och med en betydande marknadsandet i USA deLtar Swedish Match i denna tiLLväxt och är
väL positionerat för att växa ytterLigare.
1 Skandinavien har Swedish Match snusvolymer ökat både på den
svenska och norska marknaden. 1 USA fortsatte snusmarknaden att
växa och Swedish Match andel av totalmarknaden ökade. På mark
naden för moist snuffi USA erbjuder Swedish Match attraktiva alter
nativ inom de snabbast växande segmenten portionsprodukter och
de större “tubs” förpackningarna. Kategorin för nilcotinportions
produkter är relativt ny och tillväxten för Swedish Match volymutveckling har varit imponerande.
—

Strategi
Swedish Match vision ären 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, åren viktig del för att uppnå visionen. Utveck
lingen 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 vissa andra
marknader och därmed bidra till en betydande förbättring av
folkhälsan.
Företagets stora konkurrensfördelar utgörs av produkter av över
lägsen kvalitet samt förmågan att snabbt kunna anpassa sig till kon
sumenternas önskemål. En annan fördel är att kunna erbjuda såväl
traditionella som moderna produkter av hög kvalitet inom både
väletablerade och nya varumärken, analysera konsumenternas

behov, bedriva forskning, produktinnovation 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 kategoritillväxt 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 denna marknad.
Swedish Match kommer att sträva efter att stärka positionen på
marknaden för moist snuif genom att satsa på segment med bättre
tillväxt. Swedish Match kommer att utforska möjligheterna för snus
och andra innovativa rökfria produkter både på existerande och nya
marknader.

Ekonomisk utveckting
Nettoomsättningen för produktsegmentet ökade under året med
12 procent och uppgick till 6 127 MSEK (5484). Rörelseresultatet
ökade med 18 procent till 2791 MSEK (2358). På den skandina
viska marknaden ökade Swedish Match nettoomsättning till följd av
ökade volymer och en positiv nettoeffekt av pris- och produktmbc.
För Swedish Match verksamhet för moist snuffi USA ökade netto
omsättningen i lokal valuta till följd av förbättrade priser. Det
sammantagna rörelseresultatet för satsningar på snus och nikotin
portionsprodukter utan tobak utanför Skandinavien förbättrades
markant. Rörelsemarginalen för året var 45,6 procent (43,0).
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SKANDINAVIEN
premiumsegmentet som för helåret ökade sin volymandel av totalmarknaden till 54 procent.1) Detta är en förändring i marknads
dynamiken eftersom det tidigare varit lågprissegmentet som vuxit i
förhållande till totalmarknaden. Inom premiumsegmentet har det
varit ett fortsatt skifie från traditionella portions- och lössnus
produkter med ett högre pris till portionsprodukter med en något
lägre konsumentprisnivå. Volymerna ökade inom lägprissegmentet
men tillväxttakten var lägre än inom premiumsegmentet.’)
1 Sverige är Ssvedish Match marknadsandel störst inom premium
segmentet. företagets volymer inom detta segment ökade under
året men marknadsandelen minskade. Inom lågprissegmentet var
konkurrensen fortsatt intensiv under året och Swedish Match
volymer och marknadsandel minskade.
Den norska marknaden har vuxit med ungefär 20 procent under
de senaste tre åren. 1 likhet med 2017 minskade tillväxttakten något
under 2018 jämfört med tidigare års nivåer och ökade med omkring
6 procent jämfört med föregående år.’1 Swedish Match marknads
andel mätt i volym beräknas ha minskat med mindre än 1 procentenhet på den norska marknaden.’) Till skillnad från den svenska
snusmarknaden består den norska marknaden enbart av ett premi
umsegment. 1 Norge har tillväxten i segmentet för helvita fall-white)
produkter, det vill säga snusprodukter som i Norge innehåller en
liten andel tobak, varit betydande. Det helvita segmentet utgör nu
mer än 11 procent av den totala snusmarknaden i Norge, vilket
innebär att segmentet är större än segmentet för lössnus.’)

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 tillhörde ledande varumärkena inom lågpris
segmentet.’) Även i Norge är General företagets största varumärke,
vilket inkluderar utbudet av G.3 och G.4. Utöver traditionellt snus
säljer Swedish Match nikotinportionsprodukten ZYN i Sverige.
Swedish Match säljer portionsprodukter utan tobak och nikotin
i häde Sverige och Norge under varumärket Onico, det ledande
varumärket inom detta segment.

Marknad
Den skandinaviska snusmarknaden uppgick under 2018 till mer
än 430 miljoner dosor, vilket är en ökning med ungefär 6 procent
jämfört med året innan.1) På senare år har konsumenter förflyttat sig
från traditionella lössnusprodukler till portionssnus, som i slutet av
2018 stod för mer än $5 procent av volymen i Skandinavien.’)
Swedish Match leveransvolymer i Skandinavien ökade med mer än
6 procent, mätt i antal dosor, medan de underliggande organiska
volymerna (exklusive kalender- och hamstringseffekter samt
förvärv) beräknas ha ökat med cirka 3 procent.
Sverige har cirka en miljon konsumenter och konsumtionen
ökar.2) Uppskattningsvis snusar mer än 20 procent av svenska män
och mer än 5 procent av svenska kvinnor regelbundet. Andelen
kvinnor som snusar har ökat under de senaste åren samtidigt som
deras bruk av cigaretter har minskat.2)
Enligt Swedish Match beräkningar växte den svenska snusmarknaden i volym med ungefär 6 procent under 2018 jämfört
mcd föregående år. Tillväxten i Sverige vari huvudsak hänförlig till

tt Kalla Swedish Mateh volymestinat baserade pU Nielsen data exklusive lobakisler Sverige),
helUr2Sl8
t Källa Ipsvs Swedee. Murket Reporl, 2017

1(

Gottandssnus
en portföLj av
hög kvalitativa
premium
produkter
—
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Swedish Matdi har förvarvat Gottandssnus
Den 22augusti förvärvade Swedish Match 95 procent av Gottands
Snus AB GottandssnusJ,
Got[andssnus grundades 2002. Företaget utvecklar.
producerar och säljersnus och portionsprodukter utan tobak
och nikotin, och har försäljning) Sverige, USA, Asien och delar av
Europa. Företaget säLjer de populära varumärkena Jakobsson’s

(snusl och Qvitt lportionsprodukter utan tobak och nikotini och
produktionsanläggningen tigger i Romakloster på Gotland.
Gotlandssnus producerar ungefär 6 miljoner doser per år och
har en årlig nettoomsättning om cirka 50 MSEK. Företaget har
cirka 40 anstäLlda.
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Hightights
1 Sverige bibehöll Swedish Match sin ledande position inom premi
umsegmentet trots konkurrenters satsningar på nya produkter.
One, en snusserie premiumprodukter baserade på innovativ tekno
logi till ett attraktivt pris, har fortsatt komplettera XR inom den del
av premiumsegmentet som har en lägre prisnivå. XR och One som
har attraherat konsumenter som vanligtvis köper både lägre och
högre prissatta produkter har bidragit till volymtillväxten för por
tionsprodukter inom premiumsegmentet. Under året utvidgade
Swedish Match distributionen av företagets nikotinportionspro
dukt ZYN i Sverige och utökade även sortimentet med ZYN Slim.
ZYN Slim ger en något mjukare och fylligare känsla än ZYN Mmi
Dry. ZYN lanserades först i USA innan den introducerades på den
svenska marknaden och mottagandet från handeln och konsumen
ter har även i Sverige varit positivt. Segmentet för helvita produkter,
som i Sverige inkluderar både snusprodukter med en liten andel
tobak och nikotinportionsprodukter utan tobak är mindre än i
Norge, har visat tillväxt och utgjorde mer än 3 procent av den
svenska marknaden i slutet av 2018.1) Inom lågprissegmentet i
Sverige har Swedish Match en stark position. Under året
genomfördes en produkt- och designuppgradering för varu
märket Kaliber.
1 Norge fortsatte den positiva trenden för moderna
snusprodukter. För att bemöta konkurrenssituationen
lanserade Swedish Match nya produkter under varu
märket G.3, med egenskaper såsom mjuk passform,
minimal rinnighet och en långvarig snusupplevelse.
Under året lanserades G.3 Load och G.3 T.N.T som
båda är starkare produkter i slim white dry-format.
1 det snabbväxande segmentet för helvita produk
ter lanserade företaget nya produkter under
varumärket G.4, såsom G.4 CRYO, en helvit
extra stark produkt. G.4 lanserades under
2017 och är utvecklad med innovativ tekno
logi för att ge en mjukare känsla. Samtidigt
som moderna snusprodukter bidrog till
marknadstilh’äxten i Norge fortsatte
volymerna minska för lössnus och för
det mer traditionella portionssnuset,
en utveckling som påverkade Swedish
Match marknadsandel negativt då före
taget har en mycket stark ställning
inom dessa segment. Från 1juli2018
måste alla snusprodukter i Norge säljas
i standardiserade förpackningar.
Den 22augusti2018 förvärvade
Swedish Match en ägarandel om
95 procent i Gotlandssnus AB.
Gotlandssnus utvecklar, producerar
och säljer både snus och portions
produkter utan tobak och nikotin, och
har försäljning i Sverige, USA, Asien
och delar av Europa. Välkända varu
märken är Jakobsson’s (snus) och Qvitt
(portionsprodukter Utan tobak och
nikotin). Produktionsanläggningen är
belägen i Romakloster på Gotland.
Swedish Match snusbutiker erbjuder
en unik konsumentupplevelse där man
kan lära sig mer om snus och om
Swedish Match snussortiment.

1

Snusbutikerna är även en idealisk plats för att presentera nya pro
dukter. Den första butiken öppnades 2012 i Stockholm och nu finns
butiker även i Göteborg och Lund, samt i Strömstad, Åre och
Charlottenberg de sistnämnda belägna nära den norska gränsen.
Swedish Match erbjuder också butiksupplevelsen online genom en
e-handelstjänst.
—

11

Halta Swedish Match velymestimat baserade pS Nielsen data (exklusive tobakister i Suerigel,
hetir2OlS
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SNUS OCH MOIST SNUFF

Swedish Match varumärken för moist snuff i USA inkluderar
Lenghorn och limber Wolf Under året uppdaterades
förpackningarna för snusvarumärket Generat i USA. Den nya
designen hartiusa stilrena färgeroch en uppdateradtogotype.
ZYN är Swedish Match varumärke för nikotinportionsprodukter
på denna marknad.

ZYN
WITGEN

3.

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 snus i USA i huvudsak under varumärket
General med en prissättning som motsvarar nivån för produkter
inom premiumsegmenlet för moist snoW ZYN är Swedish Match
varumärke för nikotinportionsprodukter på denna marknad.

Marknad
Moist snuif säljs över hela USA, men volymerna är särskilt stora i de
södra delstaterna samt i de mellersta delstaterna vid Atlanten. De
flesta konsumenterna är män. På marknaden råder intensiv priskonkurrens. Swedish Match beräknar att rnarknadsvolymen för
moist south USA minskade med cirka 1 procent under 2018 järnfört med föregående år. Marknaden uppgick till mer än 1,5 miljar
der dosor varav portionssegmentet utgjorde cirka 17 procent av
denna marknad. Swedish Match totala volymer mätt i antal dosor
var lägre jämfört med föregående år. för helåret 2018 beräknar
Swedish Match att företagets marknadsandel sett till volym uppgick
till ungefär 8 procent.
Marknaden för snus i USA uppgick till ungefär 60 miljoner dosor
under 2018.’) En relativt ny kategori på marknaden i USA är niko
tinportionsprodukter. Det finns en stor tillväxtpotential för snus
och nikotinportionsprodukter eftersom dessa produkter, med eller
utan tobak, kan komma att uppskattas av en större del av den vuxna
tobakskonsumerande befolkningen som diskreta alternativ.
Hightights
Premiumsegmentet inom marknaden för moist snuif minskade
under 2018 medan lågprissegmentet växte.’) Konkurrensen var
fortsatt intensiv mellan de största aktörerna, i synnerhet inom låg
prissegmentet. Även om Swedish Match volymer och marknads
andelar minskade för varumärken med ett högre pris inom lågpris
segmentet har företaget bibehå.llit sin ställning med varumärket
Longhorn. Swedish Match har också stärkt sin ställning inom det
snabbt växande segmentet för portionsprodukter.
Ungefär 83 procent av det moist snuif som säljs i USA är inom det
traditionella lösformatet.’) Under de senaste åren har dock andelen
fl

moist snufTsom säljs i portionsforinat ökat. Enligt Swedish Match
beräkningar ökade portionssegmentet med cirka 6 procent sett till
volym under 2018. Swedish Match volymer minskade för moist
snuffi lösformat men för portionsprodukter ökade volymerna
stadigt och företaget nådde därmed sin högsta marknadsandel
någonsin, ungefär 7 procent, inom detta segment.
Swedish Match fortsatte med sina satsningar på snus och nikotin
portionsproduktcr i USA. Trenden är upplyftande och som ett
resultat av både ökade volymer och bättre pris var lönsamheten på
helårsbasis för första gången positiv under 2018 för dessa produkter
iUSA.
1 USA säljer Swedish Match snus under varumärket General, det
äkta svenska snuset, genom tobakister, servicevaruhandeln och
andra utvalda butiker. Varumärkets visuella identitet uppdaterades
under året med ny design. företaget lanserade också i begränsad
skala ‘Ihunder Xtreme, den första riktigt starka snusprodukten på
marknaden i USA.
Under året utvidgade Swedish Match distributionen av ZYN,
företagets nikotinportionsprodukt utan tobak, i de västra delsta
terna i USA. 1 slutet av 2018 fanns ZYN tillgängligt i ungefär 13 500
butiker. Även om distributionen ökade under året var de högre voly
merna för ZYN främst ett resultat av en ökad omsättningshastighet
per försäljningsställe. Swedish Match har gjort betydande investe
ringar i produktionskapacitet för ZYN i USA, ett projekt som drogs
igång under 2017, och kapaciteten kommer att utökas under 2019.
En nationell lansering av ZYN i USA är planerad till det andra
kvartalet 2019.

SNUS OCH NIKOTINPORUONSPRODUKIER UTANFÖR
SKANDINAVIEN OCH USA
Utanför koncernens hemmamarknader fortsätter Ssvedish Match
arbetet med att etablera svenskt snus på utvalda marknader.
Swedish Match ser goda förutsättningar på lång sikt för sina snusoch nikotinportionsprodukter. Under 201$ var Swedish Match
närvarande exempelvis med snus i Kanada och Malaysia samt med
nikotinportionsprodukter i Tjeckien.

Sätta Swed,sh Match ach bra,,schesfl,,,at
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SNUS OCH Motor SNUPP

FAKTA OCH SIFFROR
SNUS OCH PORTIONSPRODUKTER UTAN TOBAK 1 SKANDINAVIEN

SNUS OCH MOIST SNUFF
HIGHUGHTS
• Stark marknadstillväxt i Skandinavien.
• Volym- och försjningstiUväxt 1 både Sverige och
Norge med stöd från prisökninger
• Forvärvavägarandelom ?5procenti
Gottandssnus.
• Försäljning och rörelseresultat ökade formoist
snuff 1 USA.
• Exceptionell volym tillväxt för ZYN 1 USA med
en högre genomsnittlig fdrsajntngsvolym per
focsäljningsställe och utökad distribution.

Viktiga varumärken:
Snus, Sverige: General, Göteborgs Rapé, Kaitber, Kronan, Ettan, Grov, Catch
Snus, Norge: Generat, G.3, G.4, The Lab. Nick & Johnny
Nikotinportionsprodukter utan tobak, Sverige: ZYN
Portionsprodukter utan tobak och nikotin, Sverige och Norge: Onico

SWEDISH MATCH HARKNADSANDECAR

Marknadsandelar (proceetil

2018

2017

Fördndring. %-andel

Snus, Sverige, totalt
Snus, Sverige, premium

63,6

65,7

—2,3

88,3

91,6

Snus, Sverige, lögpris

34,6

36,5

—3,2
—1,8

51,3

52,2

—0,8

Snus, Norge, totalt

Kätta Swed;sh Mateh voiymestimat baserade pi Nielsen data tevkiusive tobakister i Sverige), 1 januae —31 december
2018. Data tor bide Urets och ioreg0eede Oro perioder inkioderar tbrsbrvadesarumärken sedan 2017
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SNUS 1 SVERIGE
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2018

MSEK

6 127

Nettoomsöttning
Rörelseresultat

2791
65,6

Rörelsemarginal, %
Investeringar i materiella
antöggningsttllgöngar
Medelantalanstöllda

20171!

2016

5 486
2358

5 277

63,0

518

211

1 327

1 206

BAT

Japan Tobacco
InternationaL

2 197
41,6
267
1 186

• Swedish Match
Imperiat Brando

• Imperiat
BAT

• Övriga
Källa Swedish Matoh vv!ymeatimat baserade
pS Nieisee data (vaktocive tcbakisier(, heOr 2018, watt
antal doser

i

Halta Swedish Match valymestimat baserade
pS N:etsen data, heltr2OlS, matt antal dosar

ti Exklusive större engOngsposter
2!

Omrakeat 1 enlighet med iFRS 15

SNUS, NIKOTINPORTIONSPRODUKTER OCH MOIST SNUFF 1 USA
NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT
MSEK
6000

60

0kWiLk
2016

• Nettosmsättving

2010

—

2016

RöreLseresatt•t

2017

—

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

KONKURRENTER

—

KONKURRENTER

Swedish Match

-

SNUS 1 USA

•

• Övriga

208

Rärelsemargivat,

MOIST SNUFF l USA

‘ix

Swedish Match
Americani

• Attria

Källa Sv,edsn Match och branschestimat, hear 2018.
mätt; antal dcser

Käif Swedish Match och braeschestimat,helGr2Oi6.
mätt i avtal dosar
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SWEDISH MATCH IEVERANSVOLYMER

Nettoonsättnieg
it Eakius:uv Ovrig verksamhet

Rorv[scresultaftt

Leveronsvolymer miljoner dasori

2018

2017

Förändring, ¾

Snus, Skandinavientt
Motstsnuff, USA

263,6

267,6

126,3

127,6

6
—1

25,2

13,2

91

Snus och nikottnporttonsprodukter, utanför Skandinavtenil

Inktoderarsnusaatymertr0s datum for femaro forv2Tabaoco 31 augusti 20171 och Gatlaedsseos (22 aagasti, 2018)

Swedish Match 2018 / 23

1

ÖVRIGA TO BAKSPRODU STOR

ÖVRIGA IOBAKSPRODUKIER

loppnotering
för cigarrvotymer
Försätjningen från Övriga tobaksprodukter är huvudsaktigen hänförtig titt cigarrer och tuggtobak på
marknaden i USA. Swedish Match har också utökat sin närvaro med chew bags och tobacco bits i Europa.
Produktsegmentet hade yttertigare ett tittväxtår vad gäLLer både nettoomsättning och röretseresuttat,
främst hänförtigt titt rekordvotymer för cigarrer.
1 USA har Swedish Match en stark position
på marknaden för maskintillverkade cigar
ter, i synnerhet inom segmentet för “natural
leaf”-cigarrert) där företaget har en ledande
ställning. företaget är även den största
aktören inom tuggtobak i USA. På den
europeiska nischmarknaden för tuggtobak

säljer Swedish Match även andra typer av
tuggtobaksprodukter, såsom chew bags och
tobacco bits.

Strategi
för produktsegmentet Övriga tobaks
produkter strävar Swedish Match efter att
maximera långsiktig lönsamhet och dra
nytta av företagets starka positioner och
varumärken.
för cigarrer avser Swedish Match att
driva lönsam tiHväxt 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 priset 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 volymminskningar
kan Swedish Match säkerställa god lönsam
het inom denna minskande produktkate
gori. För chew bags avser Swedish Match att
fortsätta växa och etablera nya internatio
nella marknader baserat på företagets höga
kapacitet och starka varumärken.

Ekonomisk utveckting
Nettoomsättningen för produktsegmentet
för året ökade med 13 procent till 5240
MSEK (4634) och rörelseresultatet ökade
med 10 procent till 1 956 MSEK (1 776).
1 lokal valuta var nettoomsättningen 11 pro
cent högre med tillväxtökning främst för
cigarrer. Nettoomsättningen för tuggtobak
ökade till största del hänförligt till förvär
ven av V2 Tobaccos och Oliver Twists tugg
tobaksverksamheter. Rörelseresultatet i
lokal valuta ökade med 8 procent jämfört
med föregående år. Rörelsemarginalen för
produktsegmentet uppgick till 37,3 procent
(3$,3).

1

Natural eal cgarrer sam har ombiad ack tåckbtad glerda
av delar av utvalda tobaksbtad som saur,ts for att forma

ombiad acfl/nfter tdnkbiad Den hsvvdsakt,ga sk,itnades
mellan natursl leafl-c,yarrer ceh handrutlade c,narrer är
att ,ntanae vtqors av haekad tobak m,ndm b,tar [short filter)
,staTet tSr heta tobaksbtad ,lnng bIter) och att nask,aer
anvands de sista momenten, ,flverknrngspmccoser
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ÖVRIGA TORA RSPRODUKTE R
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CIGARRER
Swedish Match har en stark ställning på
marknaden för maskintillverkade cigarrer
i USA. Företaget har en av de bredaste pro
duktportföljerna på denna marknad med
smaksatta cigarrer, “natural leaf”-cigarrer
och “sweets”-cigarrer under välkända mass
marknadsvarumärken såsom Game, XVhite
Owi, Jackpot och Garcia y Vega.

Marknad och hightights
Den amerikanska marknaden för maskintillverkade massmarknadscigarrer exidu
sive “little cigars” (ett segment som
Swedish Match inte är verksamt i) beräknas
av Swedish Match ha ökat med ungefär
4 procent under 2018 mätt i volym och
uppgick till ungefär 7,5 miljarder cigarrer.
Swedish Match cigarrvolymer nådde en ny
rekordnivå och ökade med 5 procent.
Under 2018 fortsatte konkurrensen att vara
intensiv med hög aktivitet på den kampanjinriktade marknaden för lägre prissatta

produkter. Swedish Match uppskattar att
företagets marknadsandel var cirka 23 pro
cent under 2018. Swedish Match deltar både
i marknadens största segment, segmentet
för “homogenized tobacco leaf”-cigarrer2),
och i segmentet för “natural leaf”-cigarrer,
ett mindre men växande segment i vilket
Swedish Match har en ledande ställning.
Inom “natural leaf”-segmentet har “rolled
leaf”-cigarrer uppvisat en snabb tillväxt.
Under 2018 utökade Swedish Match dist
ributionen av flera produkter under cigarr
varumärkena Game, Garcia y Vega och
White Owl. En prishöjning inom portföljen
av “rolled leaf”-cigarrer implementerades
under året, vilket förbättrade lönsamheten
för dessa produkter till att vara mer i linje
med företagets andra “natural leaf”-cigar
rer. Volymtillväxten för “natural leaf”
cigarrer under varu.märkena Game och
Garcia y Vega var särskilt stark och bidrog i
stor utsträckning till en ökning i nettoom

sättning och rörelseresultat. En betydande
ökning i efterfrågan på företagets “rolled
leaf”-cigarrer ledde till utmaningar i att
säkra tillgången av en viss typ av tobak
under den senare delen av året. Swedish
Match volymer inom “homogenized
tobacco leaf” under varumärkena White
OwI och Jackpot minskade under 2018.
Under året ökade de fDÄ-relaterade kost
naderna på grund av högre avgifter (som ett
resultat av ökade volymer) samt införandet
av nya krav på förpackningar och hur pro
dukterna presenteras på försäljningsställen.

1 Littto cigars or en kategori av c[garrer med filter
forpackningorem 20
uomogenized tobacco lear ISTLI cigarrorvom har omblad
och tacbblad gjorda av hornogeniserad tobak som finmatts,
blandats med vatten eck volsota till tobeksark fbr att h2lla en
arne kvalitet

°
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TUG6TOBÅK
Swedish Match är den största aktören på marknaden för tuggtobak i
USA och företagets varumärke Red Man är marknadens mest sålda.
Swedish Match säljer också chewbags, en modern variant av tugg
tobak i portionsformat, på vissa marknader i Europa och de största
varumärkena är Thunder och General Cut. Swedish Match har även
en närvaro med Oliver Twist tobacco bits i Europa.

Marknad och hightights
Marknaden för tuggtobak i USA har minskat kontinuerligt i volym
under lång tid. Swedish Match uppskattar att marknaden minskade
i linje med den långsiktiga trenden under 2018. Minskningen var
mer uttalad i premiumsegmentet inom vilket Swedish Match har en
ledande position. 1 detta segment var volymminskningen cirka
10 procent. Inom tågprissegmentet, där volymminskningen var
något lägre än i premiumsegmentet, växte segmentet för produkter
som säljs i större förpackningar, så kallade “big bags”.
För Swedish Match är verksamheten för tuggtobak i USA med
dess starka kassaflöde en viktig och lönsam del av produktportföljen
inom Övriga tobaksprodukter. Swedish Match leveransvolymer för
tuggtohak (exklusive volymer för kontraktstillverkning) minskade
något mindre än totalmarknadens volymer. Swedish Match har ökat
sin marknadsandel i både premium- och lågprissegmentet. 1 takt
med att volymerna minskat snabbare i premiumsegmentet än i
lågprissegmentet har Swedish Match portfölj skiftat mer mot
lågprisvarumärken.
Swedish Match mest välkända varumärke, Red Man, är det isärklass största i USA och står för ungefär en tredjedel av marknadens
totala försäljningsvolym. 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 såväl med att sänka kostnaderna och att
bibehålla produktionseffektiviteten, som att med prissättning säker
ställa god lönsamhet. Ett exempel är avtalet om kontraktstillverk
ning med National Tobacco som innebär att Swedish Match till
verkar tuggtobak ät denna konkurrent vid fabriken i Owensboro,
Kentucky, USA. Swedish Match betydande marknadsandel gör det
möjligt för verksamheten att fortsätta generera starka kassaflöden.
Dessutom är Swedish Match i den nedåtgående marknaden väl
positionerat att bibehålla sin position över tid inom samtliga pris
segment och förpackningsformat.
Moderna tuggtobaksprodukter, såsom chew bags, är en intressant
möjlighet för Swedish Match i Europa då det har visat sig vara ett
uppskattat röktritt alternativ på vissa marknader. Under 2017 för
värvades V2 Tobacco, en tillverkare av både snus och chew bags
med produktion i Silkeborg i Danmark. förvärvet har bidragit till
att bredda Swedish Match närvaro för dessa typer av produkter i
Europa och på vissa andra marknader. Swedish Match varumärkes
portfölj inkluderar nu General Cut, Göteborgs Rapé och Ihunder.
Under 2018 fanns företagets produkter tillgängliga på ett flertal
marknader såsom Tyskland, Danmark, Schweiz, Slovenien och
Tjeckien. Genom att utöka Swedish Match produkiportföb av inno
vativa rökfria produkter i enlighet med strategin ökar konsumentalternativen på både befintliga och nya marknader.
Swedish Match förvärvade den 3april 2018 House of Oliver Twist
A/S, en dansk tillverkare av tobacco bits (tuggtobak i form av por
tionsbitar frän tobak som bearbetats till stänger) under varumärket
Oliver Twist. företagets främsta marknader är Skandinavien och
vissa andra EU-länder. Produktionsanläggningen är belägen i
Odense i Danmark
1 K[[ Swcdish Matoh och branschestiroot. helir 2D18
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FAKTA OCH SIFFROR
ÖVRIGA TOBAKSPRODUKTER
HIGHLIGHIS
• Försäljning och rörelseresuttat ökade i loksta
valuto, drivet av cigarrec
• Starktårförcigarrertrots utmaningar på grund
av brist i tiltgången av en viss typ av tobak.
• Stabitt år för tuggtobak i USA med en viss ökning
av rörelseresultatet.
• Första belåtet med V2 Tobacco.
• Förvärvet av House of Oliver Twist utökat våra
erbjudanden inom tuggtobak.

NYCKE LTAL1’

TUGGTOBAK 1 USA

Viktiga varumrken:
Garcia yVega, Game by Garcia y Vega,
1882. White Owt, ]ackpot

Viktigt varumärket
Red Man

SWEDISH MATCH LEVERANSVOLYMER 1 USA

Leveransvolymer

2018

2017

Förundring,%

Cigarrer, miljoner
Tuggtobak, tusen pounds
[esklu5ive volymer för kontraktstillverkning]

1703

1629

5

6093

6341

—4

KONKURRENTER MASSNARKNADS
CIGARRER 1 USA (EXKLUSIVE
“LITTLE CIGARS”]

KONKURRENTER

—

MSEK

2018

2017

2016

Hettoomsättning

5 240
1 956

6 636

6 283

1 776

1 705

37,3

38,3

39,8

Röretseresultat
Röretsemarginal, %
Investeringar 1 materiella
antäggningstillgängar
MedelantaL anställda
ii

CIGARRER 1 USA

76

88

191

3 102

2 839

2 396

Exklusive Större engOngsposter

•

-

TUGGTOBAK 1 USA

Swedish Match

Swedish Match
NationatTobacco

• Imperiat
liTa Brandst

Swisher

éji

Attria )Middteton)

BATtReynotds
American)

• beriga

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT
MSEK
5000

50

Kalla Swedish Malsh vek bravschnstiervt, heiOr2DlB

KLla Swvdsh Mateb veh bravevhestinrat, het2r 201 e

IUGGTOBAK 1 EUROPA

VIKTIGA MARKNADER FÖR CHEW BAGS

Viktiga varumärken:
Chewbags:Thunder, Generat Cut
Tobacco bits: Oliver Twist

Danmark

Tyskland
Schweiz
Slovenien
Tjeckien

2014

2015

2016

• Nettonrosattning — Röretseresattat

2017
—

2015

Rdretsenreryinat. %

Oliver Twist över
200 år Lång historia
—

ANDEL AV KONCERNEN 2018

Nettsomsätin ing
Exviusiue Ovr.g verksamhet

Rareiseresultat

Den 3 april förvärvade Swedish Match
House of Oliver Twist AlS, ett danskt
privatägt bolag verksamt inom rökfri tobak
med huvudkontor i Odense, Danmark
House of Oliver Twist AlS har en över
200 6r täng historia. Företaget utvecklar,
producerar och säljer tuggfobak i form av
portionsbitar frän tobak som bearbetats
till stänger under varumärket Oliver
Twist. Företagets främsta marknader
är Skandinavien och vissa andra
europeiska tänder. Företaget
har33 anställda och en årtig
nettoomsättning om cirka 60 MOKI<.

tobaksvara skadar halsan

1
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TANOPRODUKTER

lÄN D PRODUKTER

1

Effektiviseringar
1 verksamheten

Swedish Match tändstickor och tändare sätjs över heta värLden och de viktigaste marknaderna finns
i Europa och Asien samt i BrasiLien och deLar av Afrika.
Swedish Match tillverkar och säljer tändare
under varumärket Cricket med ett brett
utbud av engångständare och andra special
produkter för både hushållsbruk och för
användning utomhus. Varumärket Cricket
står för kvalitet, unik design och produk
terna har säkerhetsattribut såsom “fixed
flame”-teknologi, barnsäkerhetsfunktioner
och är tillverkade av brandsäkert material.
Många tändsticksvarumärken är emellertid
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 ‘bperational
excellence” inom verksamheten för produkt
segmentet 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 kunder och konsumenter de kvalitets
produkter som efterfrågas till fördelaktiga
priser. Swedish Match kommer att arbeta
för att öka nettoomsättningen och lönsam
beten för både tändstickor och tändare
genom kostnadseffektivitet samt genom att
öka närvaron med premiumtändare och
tändsticksprodukter. Swedish Match kom
mer även att fokusera på att utveckla verk
samheten för kompletterande produkter.

Ekonomisk utveckting
Nettoomsättningen för produktsegmentet
minskade med 4 procent och uppgick till
1 246 ‘vISEK(1 291). Rörelseresultatet
minskade med 11 procent till 189 MSEK
(211). Rörelsemarginalen uppgick till
15,2 procent(16,4).
Marknad och hightights
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, Brasilien och delar av
Afrika. för tändare har marknadsvoly
merna varit på oförändrad nivå eller mins
kat 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 närvaron är även stark i Brasilien.
Kvalitet och pris är båda viktiga faktorer för
tändstickor och tändare och Swedish Match
erbjuder produkter med hög kvalitet till
konkurrenskraftiga priser. Priskonkurren
sen är intensiv på de flesta marknaderna för
tändstickor och tändare. Swedish Match
säljer även kompletterande produkter,
såsom glödlampor, batterier, rakhvvlar och
vissa andra produkter, främst på markna
den i Brasilien.
Under året implementerades omstruktu
reringsprogram för att minska kostnader och
förbättra effektiviteten i Sverige vid tänd
sticksfabriken i Tidaholm och i Brasilien
inom tändsticksverksamheten samt genom
optimeringen av säljkontoret i Rio de janeiro.
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TANDPRODUKTER

FAKTA OCH SIFFROR
lÄN OPRODU KTER
HIGHCIGHTS

Fabriken
i Tidahotm
J50-årsjubiteum
—

Tändstickstabriken Tidaholm, som
grundades 1868 av Hans Henric von
Essen och fick namnet Tändaticksfebriks
AB Vutcan, tade i mingt och mycket
grunden till staden Tidaholm. Fabriken
utvecklades och i slutet av 1870-talet
sålde man tändstickor över heta världen
och bidrog titt att sprida epitetet ‘Made in
Sweden’ som en kvatitetsgaranti. Vulcan
var världens största tändsticksfabrik

redan innan den slogs samman med
tändsticksfabrikerna i Jönköping,
Uddevatla samt Anneberg 1902.
1917 skapades Svenska Tändstickaaktiebolaget av Ivar Kreuger och
fabrikerna ingick därmed i Kreugers stora
tändstickskoncern.
Idag, 150 år senare, är tändsticka
titlverkningen i Tidahstm ense världens
modernaste tändsticksfabriker.

• Volymerna för både tändstickor och tändare
minskade.
• Minskad försäljning och svag utveckting för
tändare bakom rörelseresultatminskningen.
• Kostnadsökningar för råmateriat, mest
noterbart för nyton 1 tändartiUverkningen.
• Omstruktureringsprogram imptementerade för
att minska kostnader och öka effektiviteten.

NYCK E LTA Lit
MSEK

2018

2017

2016

Nettoomsättning

1 246

1 291

1 316

Rörelseresuttat

189

211

Rörelsemarginal, %

15,2

16,6

219
16,7

60
967

67
1 095

76
1 201

Investeringar i materiella
antäggningstillgångar
Medelantal anstäLlda
ii

TÄNDSTICKOR
Viktiga varumärkem
Sotstickan (Sverige), Nitedats (Norge), Fiat Lux [Brasilien),
Redheads )Austratien[

Under året har Swedish Match behållit betydande eller ledande ställningar på sina
största marknader för tändstickor, däribland Sverige (Solstickan), Norge (Nitedals),
Brasilien (fiat Lux) och Australien (Redheads). Nettoomsättningen för tändstickor
minskade då positiva pris/mix-effekter inte helt kunde kompensera för lägre voly
mer och negativa valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade, delvis på grund av lägre
omkostnader.

Exklusive Större engOngsposter

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT
M5OK
2000

20

1 tOO

15

lflflLla

2016

2015

2016

2017

— Neltxoresöttnieg • Rärolseresxilut

2018

Roreiseoxurixut, %

lÄN DARE
ANDEL AV KONCERNEN 2018

Viktigt varumärke:
Cricket )globatt)

Swedish Match erbjuder ett stort utbud av tändare som inkluderar både högkvalita
tiva engångständare och universaltändare. Genom en flexibel och effektiv Ullverk
ningsprocess kan Swedish Match snabbt tillverka och leverera olika typer av tändare
för att tillgodose kundernas krav på kvalitet, pålitlighet, design och innovation.
Tändarverksamheten karaktäriseras av variationer i volymer och mix, beroende
på timing och typ av produkter som levereras och till vilken marknad samt valuta
fluktuationer. Nettoomsättningen och rörelseresultatet för tändare minskade till
följd av lägre volymer. Mer än hälften av årets volymminskning för leveranser av
tändare var hänförliga till upphörandet av leveranser av lågpriständare, tillverkade
av tredje part, till Storbritannien. Högre priser för nylon hade en negativ påverkan
på den finansiella utvecklingen.

Nettssmsättning
ii

Röretseresuitatli

Exkiusive Övrit verksumhet

SWEDISH MATCH LEVERANSVOLYMER GLOBALT
Levoransvotymor

2018

Tändstickor, miljarder

64,5
333,9

Tändare, miltoner

2017 Förkadring. %
65,0
368,1

—1
—9

KOMPLETTERANDE PRODUKTER
främst på den brasilianska marknaden erbjuder Swedish Match kompletterande
produkter, innefattande hushällsprodukter såsom rakhyvlar, batterier och glöd
lampor under varumärket fiat Lux. Nettoomsättningen för dessa produkter ökade
under 2018 jämfört med föregående år.

KONKURRENTER
Konkurrensen inom tändstickor skitter sig åt för olika
rnarknader. Konkurrenter inom tändare är Bic, Taket,
Ftamagas samt ett antal andra mindre tillverkare.
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HÅLLBARHET

HÅLL. BARH El

Vår syn

på håttbarhet

Koncernchefens kommentar

,

På Swedish Match ärvi övertygade om att vi med vår
vision om en värld utan cigaretter och vår dedikerade
organisation, med tydligt fokus på att utveckla och erbjuda
uppskattade rökfria produkter, betydande grad bidrar
hit förbättrad fotkhälsa genom att hjälpa till att minska
cigarettanvändningen. Förbättra fotkhätsan är därför ett av våra
sex fokusområden. Även våra övriga fem fokusområden har
valts utifrån hur Swedish Match kan ha en direkt påverkan på
samhället.
Under året har vi gjort framsteg med att identifiera och utföra
aktiviteter inom varje fokusområde. Några av dessa åtgärder
lyfts fram i denna hål[barhetsrapport.
Under 2018 har vi arbetat för att säkerställa att ägandeskap
och åtgärder inom vårt hållbarhetsarbete har starkt stöd på
lokal verksamhetsnivå inom varje division där effektiva och
nyskapande idéer bäst planeras och utförs. Utöver den operativa
och finansiella rapporteringen ärdivisionerna numera även
ansvariga för att kvartaisvis uppdatera koncernchefen och
foretagets CFO om aktiviteter och framsteg inom fokusområdena
och därmed skapas ett positivt forum för diskussion om
möjligheter och risker. Mycket av håtlbarhetsarbetet på
koncernnivå består att sammanställa data och information och
det finns ett behov av tydlig analys och rapportering. Från och
med mitten av 2019 kommer därför företagets CFO att ansvara
för hållbarhetsfunktionen på koncernnivå.

Våra kommunikationsinsatser och konkreta åtgärder, både
internt och externt, gör att vi växer som företag. De ger oss
större förståelse för de utmaningar vi står inför och visar oss
nya sätt att arbeta. Vårt yttersta mål är att leverera starka och
bestående resultat till våra aktieägare och det uppnås genom
rätt produkter, duktiga och dedikerade medarbetare samt
andra intressenter som stöder vårt arbete och vår vision. Vi
bjuder in alla våra intressenter till samverkan genom att ta del
av denna hållbarhetsrapport, informationen på vår webbpiats
och välkomnar feedback som kan 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. Förutom att visionen har stor kommersielL potentiat bidrar
vårt arbete med att förverktiga vår vision titt en betydande samhättsnytta. Om man ser titt företagets totata
påverkan på samhättet är det sannolikt här vi har störst positiv inverkan. Aven det sätt på viLket vi bedriver
vår verksamhet, hur vi samarbetar med våra Leverantörer och kunder samt hur vi tittverkar våra produkter
kan ha en positiv inverkan på samhälLet.
1 vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden folk
hälsa, affärsetik, lika möjligheter, växthusgaser, avfall samt barn
arbete. Samtliga områden är viktiga för värt företag och kräver ett
—

längsiktigt synsätt. Visionen om en värld utan cigaretter är central
för vår hållbarhetsstrategi och för hur vi därigenom kan bidra till att
göra världen bättre.
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Inom vårt fokusområde Förbättra foikhälsan har vi för avsikt att
ersätta cigaretter med attraktiva nikotinkällor för rekreation (såsom
svenskt snus och andra nikotininnehållande produkter såsom
ZYN), som bortsett från dess beroendeframkallande karaktär har
små eller inga hälsoskadliga effekter. Vi strävar etter att utveckla
produkter som är attraktiva för cigarettkonsumenter liksom att
informera dem om de relativa hälsoriskerna för olika produkter
som innehåller nikotin för att möiliggöra medvetna val.
Inom vårt fokusomräde Säkerställa hög afflirsetik utgör vår upp
förandekod grunden för hur företaget ska bedriva sin verksamhet.
Vi arbetar kontinuerligt med att hålla uppförandekoden levande
genom utbildning och dialog inom företaget.
Inom vårt 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 av växthusgaser gör vi
vår del för att bidra till de globala klimatmälen 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
koncernen.
Inom vårt fokusområde Eliminera barnarbete är vi medvetna
om att barnarbete utgör ett allvarligt brott mot de mänskliga rättig
heterna i många delar av världen, inklusive de områden varifrån
vi köper tobak. Vi strävar efter att förbättra våra riskanalyser och
processer för att proaktivt minska och i framtiden eliminera barn
arbete och relaterade kränkningar av mänskliga rättigheter i vår
värdekedja.

En koncerngemensam handtingsptan
Våra fokusområden utgör grunden för vår gemensamma handlings
plan inom koncernen. Det är här vigör en extra arbetsinsats och
externt kommunicerar våra framsteg. Swedish Match är ett globalt
företag med i huvudsak självständiga lokala enheter. Vi har en kon
cerngemensam strategi inom våra fokusområden samtidigt som vi
har möjliggjort för skillnader och skräddarsydda mål och åtgärder
på lokal nivå och divisionsnivå. Hållbarhetsarbetet sträcker sig över
ett brett spektrum av områden och för bästa effekt och öppenhet
tror vi att koncerngemensamma insatser och rapportering har störst
effekt om de koncentreras till väsentliga fokusområden. Hållbar
hetsinsatser vid sidan av företagets fokusområden, som till exempel
hälsa och säkerhet samt välbefinnande hos alla medarbetare,
kommer fortsättningsvis att uppmuntras men drivs bäst lokalt.
Väsenttighetsanatys
Vår senaste väsentlighetsanalys, som leddes av koncernledningen,
genomfördes under 2016 och ledde fram till våra identifierade
fokusområden. Därutöver deltog interna nyckelpersoner frän olika
divisioner samt externa intressenter och expertis vilka bidrog med
synpunkter på analysen. Relevanta ramverk konsulterades i proces
sen för att definiera de områden som är väsentliga för Swedish
Match. Väsentlighet har bedömts utifrån områdets komplexitet i en
global kontext, företagets faktiska påverkan, företagets möjlighet att
direkt eller indirekt påverka området samt dess inverkan på företa
gets verksamhet på längre sikt.
Intressentdiatog
Vi samarbetar med våra prioriterade intressenter som en naturlig
del av våra affärer. Våra prioriterade intressenter innefattar bland
annat våra medarbetare och investerare. Genom interna kanaler
ii

ÖVERGRIPANDE MÅL

0
fD

Förbättra folkhätsan. Värt måt är att eliminera
cigarettanvändning och tobaksrelaterade sjukdomar
och dodtighet genom att erbjuda rökare attraktiva
nikotinkättor för rekreation såsom svenskt 5flUS och
andra nikotininnahållande produkter såsom ZYNI.

A;i

Främja Lika möjLigheter. Vårt ständiga målar att
vara en öppen och inktuderande arbetsgivare. en
arbetsmiljö med nolttoterans mot diskriminering
har ulla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin
fulla potentiat, vilket resulterar en mer diversifierad
arbetsplats.

Säkerstätta hög affärsetik. Swedish Match kommer att
vidta nödvändiga åtgärder för att sakerställa att etiska
affärsmetoder upprätthålts inom vårt eget företag och i
våra relationer med andra.

Minska utstäpp avväxthusgaser. Värt mit är att
återspegta de åtaganden som anges i Partsavtalet och
därmed minska utsläpp avväxthusgaser i företagets
värdekedla,
Minska avfaLL. Värt mål är att minska avfall trän våra
produktionsa nläggningar.

ELiminera barnarbete. Vårt mål är att eliminera
barnarbete i företagets värdekedla.

såsom till exempel större informationsmöten och företagets intranät
informerar vi om hur vi arbetar för att göra skillnad inom våra
fokusomräden. Vi träffar även hållharhetsrepresentanter för olika
aktieägare för att dels ta del av deras frågeställningar, dels ge dem
bättre förståelse för hur och varför vi arbetar med de frågor vigör.
Integrering av håttbarhet
Hållbarhet åren 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 hällbarhetsstrategin och
koncernchefen informerar styrelsen om de framsteg som görs.
Divisionscheferna ansvarar i sin tur för att genomföra strategin
inom respektive division.
På koncernnivå finns även en hällbarhetsfunktion som under
lättar implementering av hällbarhetsstrategin och sammanställer
information för att underlätta företagets kommunikation kring
åtgärder och resultat till betydande intressenter.

Inkluderar FNs gichalu reäi för-höllbar atvuckireg. FNs Glubal Ccrnpart. FNs vägledande
principer tSr icrea och reSriskt,ga -Sttiheter saent GRI rarevera
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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 151) anLäggningar i Sverige, USA, Dominikanska repubLiken, Danmark,
Nedertänderna, FiLippinerna och BrasiLien.
Värdekedjan för våra produkter omfattar forskning och utveckling
av nya och bcfintliga produkter, utvinning och produktion av
råvaror, bearbetning hos leverantörer, tillverkning 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
tcn efter konsumentens användning.

FOKUSOMRÅDEN

t
Råverorfdrvåra produkter kommer
trämet trån euterna perter och från månge
geogratiske områden. lnköpskraven är
strikte.
Vår kvetitetsstendard tdrseue,
GOTHIATEK5, titt eeempet, kräver hög
noggrannhet vid de tester som utförs inom
flera steg i värdekedten och vid urval av
råfobek. Ofta startar testerna redan på
gårdsnivå hos tobaksodlarna. Detta sätt
att arbeta har en inverkan på standarden
tdr andra tobakaprodukter samt tdrannat
råmateriat på tång sikt.

För den svenska marknaden och för distribution
till den norska marknaden harSmedish Match
ett diotributionobolag, SMO Logistics. Andra
nikotinprodukteF såsom chvm bags, tobacco bito
och nikotinportionopmdukter distribueras genom
egna ellertredje parts diotributionsnät i Europa. 1
USA distribueras moiot snoif, tuggtobak och cigarrer
samt snus och nikotinportionoprodukter utan tobak
framförallt via eoterna distributörer Tändstickor
och tändare distribueras genom ett utbrett nätverk
avsamarbetopartnero över hela världen. l Brasilien
distribueras tändstickor, tändare och kompletterande
produkter genom lokala samarbetspartners.

AL

De främvtu foroälningokaooleroa förvåra
produkter är närbutikor, tobakoaffäror och
beosinmackur och stormarknader Andra
kanaler är bland annat barer, restauranger,
flygptat ser och båtar i färietrafik, e-haoöol
och speciella onuobutikor på olika
morknoder.
Tobaksprodukter omfattas av ett stort
antal krav i nationella lagar och förordningar
och våra marknadnföringoovdelningar har
ett nära samarbete mod våra juridiska
avdelningar tör att säkerställa att dessa
ettorlovo.
-p

•llillbliltlt:on•

t
Vår uppförondokod för leverantörer
atgör grunden tör retationen med våra
teverantörer. Våra största risker, påverkan
och förbättringspotential i denna del av
värdekedjan återfinns inom områdena
aftärsetik, barnarbete och mänskliga
rättigheter samt väothusgaser. Dessa
områden är i fokus vid vår granskning av och
i dialog med leverantörer För att nå våra mål
inom flera fokusområden ärvi beroende av
ett gott samarbete med såväl leverantörer
som underteverantörer

De policyer som styr och vägleder oamtliga
medarbetare inom koncernen i den dagliga
verkoamheten uammunfattas i vår uppförandekod
Den utgör även grunden för vår håltbarhetsstrategi
och de resultat vi uppnår
Våra medarbetareu idéer, mot oder och inno
vativa arbete har botydotoo för företagets fram
gång. En annan viktig komponent är medarbetar
nas mäflighot att nyttja sin fulla potootial. Det är
våra medarbetare som drivor och upprätthåller
vår höga kvalitetostandard för alla våra produkter,
förbättrar företagets upphandlingometoder bland
annat gällande koldionidiotonoitet, minska avfall,
eliminerar rioker och förekomst av barnarbete och
oäkerstätler hög affäroetik i vårvärdekedla.

Vårt engagemang ligger i alt till vunna
konsumenter erbluda attraktiva alternativ till
cigarot tor, till enempol snus och nikotinportions
produkter utan tobak, och därmed bidra till
förbättrad tolkhälsa. Vi använder ett struklurorat
tillvägagångssätt för koooomentinoikt som
iokludoraranatyoorov konoumoofors behov,
troodor och deras oppfattning om våra
varumärkon vilka tillsammans påverkar bolagets
produktinnooatiooer Våra FoU-aotäggningar
arbetar med att utveckla nya produkter samt
bevakar och förbättrar befintliga produkter i
enlighet med GDTHIATEKG_otandardon (tör snus].

AL
inkiuderar Heuse et Oiiver Twisi Odense, Oanmark och
Oetiandsonuo i Remakionivr. Overige, som tönsursades
under äret

Uppförandekoden

E.’od’,li Mil Ii iipptSr,iiiöikc.t tosp,t,ilt,r
lur,’tiq:t octi sutottigi rot., rb,t,i rt ;inuvar for itt ourk’.imlri’tirn
undre, pd ett ,io,v,ir,,fulll ett, i enlighet ‘‘it d laq.ir och liirordriingar
‘.

Uppförandekod för Leverantörer Swcdicls Mitt uppforinörkod
for lrvi’r,inloi er speglar toretugets uppforunö’kod ccli anger vail
Soedifi Mild, kr,iu’; och förv,int.ir sig no farelugnts teverinldrer
5’., ‘.5 .h M.tdi 2018
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PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR
Snus producsras vid våra fabriker i Kungätv, Göteborg och Romakloster i
Sverige samt i Silkeborg i Danmark. Nikotinportionsprodukter utan tobak
produceras i Kungälv och i Dwensboro, Kentucky, USA. Chew bags produceras
i Silkeborg och tobacco bita i Ddense i Danmark. Moist snutt och tuggtohak tör
marknaden i USA produceras i Dwensboro. Cigarrer produceras i våra tabriker
i Dothan, Atabama, USA, och i Santiago, Dominikanska republiken. Tändstickor

tillverkas vid våra fabriker i Vetlanda lsptint] och Tidaholm [tändstickor och
brastöndare[ samt i Pirai do Sul [splint[ och Curitiba [tändstickor[ i Brasilien.
Tändare tillverkas i Annen, Nederländerna, Manila, Filippinerna, samt i Manaus,
Brasilien. Alla produktionsanläggningar uppfytlde kraven för sina tillstånd
under2UlO.

Swedish Match produktionsantäggningar
och Länder för inköp av direkt materiaL
SNUS,

TÄNDSTICKOR

SNUS

NIKOTINPURTIONS

Tidahotm

Rawaktoster

PRODUKTER UTAN TOBAK

Vettanäu

Kungötv

T060TUBAK, MOIST SNUFF,
NIKOTINPURTIONSPR000KTER
UTAN TOBAK
Owensboro

,j..
•u.
-

TÄNDARE
Manita

TÄNDARE

*f

Manaus

cariöba

RUtabak
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Tändprodukter Iuirkn och/etter kowpnneetertitt täedarel
RUiobak och täedprodukter

DIREKT MATERIAL
Direkt material innetattar råtobak, virke, nyton och komponenter till tändare
samt förpackningsmaterial, såsom kartong, plast och metalliserad ptastfilm.
Materialen köps in från olika delar avvärlden.

Råtobak
Råtobaken till snus, moist snutt, tuggtobak och cigarrer köps in genom större
internationella leverantörer Swedish Match köper råtobak från 19 tänder Tio
av dessa lönder markerade på kartan ovani stårtör 90 procent av Swedish
Match inköp av råtobak och de största inköpen görs trån Indien, Indonesien och
USA.

och tall, odlad i den södra delen av delstaten Paranä och i den norra delen av
delstaten Santa Catarina. Våra plantager fölleratriktare odlingakrav ön vad
som föreskrivs i gällande lokala lagar och förordningar.
Asp som annänds sid produktion av tändstickor i Sverige köpa från de
södra delarna av landet i nära anslutning till vår splintfabrik och köpen görs
huvudsakligen från större virkesleverantörer Små kvantiteter köpa också
direkt från enskilda skogsägare. Swedish Match lnduatries AB, vilket är det
bolag som producerar tändstickor i Sverige, är certifierat i enlighet med FSC:s
spårbarhefastandarder för Chain of Custody och Controlled Wood.

Nyton och komponenter tiLL tändare
Virke
Virke tilt vårtändsticksproduktion odlas och köps in tokatt, nära våra fabriker
i Sverige och Brasilien. Ungefär 99 procent av virket till produktionen av
tändstickor i Brasilien odlas på våra egna plantager Återstående volymer köps
från tokala leverantörer Våra plantager bentårav cirka 5700 hektarpoppel

Råmaterial och komponenter till tändare består av nylon och flytande
petroleumgas samt gniathjul, flintatenar och övre lock gjorda av olika metaller
såsom till esempel aluminium, stål och mäsning. Dessa material kommer
huvudsakligen från leverantörer i Kina, Frankrike och Sydkorea.

HÅLLBARHET

FORBAITRA FOLKHALSAN
Vårt måL ör att eLiminera cigarettanvändning och tohaksretaterade
sjukdomar och ddtighet genom att erbjuda rökare attraktiva nikotinkättor
för rekreation (såsom svenskt snus och andra nikotininnehåttande
produkter såsom ZYNL

AKTIVITETER OCH HIGHLIGHTS
Swedish Match har varit engagerat i offentliga kampanjer
1 syfte att öka kunskapen om snus och ZYN och dess
mindre skadliga hälsoetfekter jämfört med cigaretter.
ll Reviderad ansökan inskickad till FDA för
godkännande att få marknadsföra General snus som
en tobaksprodukt med modifierad risk.
Ökad distribution och försäljning av ZYN, vår
nikotinportionsprodukt utan tobak, i USA och Sverige,
samt lansering av ZYN i Tjeckien.

Vårtåtagande
Swedish Match är fast besluten om att ersätta cigaretter genom att
fortsätta utveckla och sälja alternativa och rena källor till nikotin
och detta kommer utan tvekan att förbättra foikhälsan. Även om
nikotin kan vara beroendeframkallande så är det sättet på vi]ket
nikotin vanligtvis konsumeras som orsakar individ- och samhällsskada. 1 allmänna termer är nikotin, liksom koffein, säkert att
använda. Cigarrettrökning, som är den dominerande nikotinkällan,
orsakar sjukdom och död bland användare på grund av det sätt på
vilket konsumtionen sker, dvs genom tobaksförbränningen.
1 linje med vår vision om en värld utan cigaretter arbetar vi för att
öka medvetenheten om den positiva roll som snus och nikotinpor
tionsprodukter utan tobak kan spela för att förbättra folkhälsan.

Detta fokusområde omfattar hela vår värdekedja.

Produktkvatitet och säkerhet
Målet för Swedish Match kvalitetsstandard GOTHIATEK5, som
tillämpas på våra svenska snusprodukter är att eliminera eller
minska skadliga eller potentiellt skadliga ämnen som finns naturligt
i tobak (och andra vanliga grödor) till en nivå som motsvarar jäm
förbara livsmedelsstandarder. Standarden anger gränsvärden i
färdiga produkter för sexton oönskade ämnen av vilka endast tre
regleras av den svenska livsmedelslagen. För en förteckning över
ämnen och nuvarande nivåer, se Swedish Match webbplats.
Under 2018 har Swedish Match ort betydande framsteg vad
gäller närvaro och tillgänglighet av nikotinportionsprodukten ZYN.
Denna produkt innehåller inte tobak och utgör ett konkret exempel
på vår målsättning att ligga i framkant med att erbjuda ett modernt
och säkert alternativ till rökning.

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, uwärderas nog
grant och införlivas i våra produktutvecldingsprocesser. Attraktivi
tet är mycket viktigt för att framgångsrikt få konsumenter att byta
från cigaretter till andra nikotininnehållande produkter med bättre
riskprofil. Sådana produkter kan bidra till att minska och kanske helt
eliminera rökinitiering. Det är därför det finns moderna nikotin
ersättningsprodukter “nicotine replacement therapies” (NRT) i olika
smaker och utförande. Samma logik kan tillämpas för andra skade
reducerande 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 FDÄ, food and Drug Administration, initierat i USA
lyfter fram den roll smaker spelar för att uppmuntra vuxna cigarett
användare att byta till mindre skadliga produkter.
Swedish Match har fortsatt att lansera nya produkter som tilltalar
cigarettanvändaren. Under året har ZYN-portföljen breddats till att
även inkludera nya varianter i slim-format. ZYN är en helt vit por
tionsprodukt och Swedish Match första nikotinportionsprodukt
utan tobak. 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. Vi har även utökat vår 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 livs
medelslagen under detektionsnivån i G.4 -produkterna.
1 Sverige och Norge 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 tobaksanvän
dare sjunkit under åren till 39 procent 201$’). 1 Norge ökade dock
andelen dagliganvändare av cigaretter till 50 procent under 20182)
(48 procent år 2017).; Nordamerika är snus och nikotininoehål
lande portionsprodukter fortfarande en mycket liten produktkate
gori i förhållande till andra tobakskategorier och på denna marknad
definierar vi istället framgång i volymtillväxt för vår försäljning av
snus och nikotininnehållande portionsprodukter.
Öppenhet och transparens
De flesta rökare är omedvetna om de stora skillnaderna i riskprofllcr
mellan olika tobaksprodukter och nikotininnehållande produkter.
Konsekvensen är att rökare står inför alternativen att “sluta eller dö”
och alltför många av dem som inte kan sluta röka 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 det är tillåtet. Vi bör ocksä uppmuntra
myndigheter att ge saklig och objektiv information avseende
skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter och
uppmuntra tillsynsmyndigheter att reglera tobaksprodukter olika
beroende på produkternas riskprofll.

1 KaIb
Kalla StaAsAsk sentralbyri, Narge
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Under 2018 har Swedish Match skickat in en reviderad ansökan till
FDAom att M snus klassificerat som en tobaksprodukt med modi
flcrad risk (MRTP) i USA. Det krav som ställs i ansökan är ett god
kännande av påståendet om att användning av General snus ger en
lägre risk att utveckla muncancer, hjärtsjukdom, lungcancer, stroke,
em’sem och kronisk bronkit än vid användande av cigaretter.
Ett godkännande skulle tilläta att informationen kan kommuniceras
till rökare i USA.
Redan 2001 beslutade Swedish Match att göra kwalitetsstandar
den GOTHIATEK5 tillgänglig för sina konsumenter och andra
berörda parter. Detta inkluderar information om halter oönskade
ämnen i färdiga produkten Swedish Match genomför ett begränsat
antal egna vetenskapliga studier men bevakar och sammanställer
vetenskapliga framsteg kontinuerligt och på ett systematiskt sätt.
En sammanfattning av relevant vctcnskaplig forskning pä snus finns
tillgänglig på vår webbplats.
Vi definierar vår framgång vad gäller öppenhet och transparens
genom att årligen utvärdera konsumenternas förståelse av relativ
risk mellan snus och cigaretter på våra hemmamarknaden För 2018
visar våra konsumentundersökningar att 6$ procent av befolk
ningen i Sverige och 62 procent i Norgc har idcntificrat snus som en
produkt som utgör en lägre hälsorisk än cigaretten 1 USA motsvarar
denna siffra 12 procent vilket visar på den generella missuppfatt
ningen av relativ risk.

2018

2017

2016

Andel dagliga rigaretterrökare bland dagliga
tobaksanvändare Sverige’1. %

39

65

65

Andel dagtiga cigaretterräkare bland dagliga
tnbsksanvöndare i Nnrg&i,%

50

40

55

Preduktattraktivitet bland vuxna tebaksunvöndure

Volymtillvöst för snus xch nikolinporlisna
87
produkter stan tubak i Nordamerika, %
24
65
Ii Baserat pS xndersökviv5 vem görsvartaneatgrlsenxst 20181 KaSa: Fxikhäivnmyvdighxtxx
KAlix- 5tuiistsk sxnlruibyr5, Serge
Kensumenters förståelse xv relativ risk mellan
snus ach cigarettert

USA

Sverige

Norge

Snus har lägre hölsorisker ön cigaretter, %

12

68

62

Snus har lika eller högre hölsariskerän
cigaretter, %

68

27

29

Vetej,%

20

5

9

ii
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Skydd för utsatta konsumentgrupper
Alla produkter är inte till för alla. Somliga konsumentgrupper bör
inte använda vissa produkten Detta gäller i synnerhet tobakspro
dukter liksom andra produkter som innehåller nikotin som endast
är avsedda för vinna. Vissa andra konsumentgrupper anses också
vara särhara.
Nikotinanvändning under graviditet kan bland annat leda till
minskad födelsevikt hus barn, varför gravida kvinnor uppmanas att
inte använda nikotin.

Swedish t’ tch haren “Under 18: inget nikotin -pollcy vilken är en förlängning avvårmångåriga Under 18: ingen tobek-policy.
Denna policy slår tydligt fast att atta produkter som innehåller tobak och nikotin endast får säljas till vuxna som är minst 18 år
eller som uppnått den högre ålder som lagstiftats för tobaksbruk på respektive marknad. Detta innebär att vi inte riktar vår
marknadsföring. reklam eller kampanjer av tobaksvamr eller produkter som innehåller nikotin till personer under 18 år, eller
den högre åldersgräns som gäller lokalt,
För att förhindra minderårigas användning av tobak och nikotin arbetarvi kontinuerligt med att utbilda, informera och
samarbeta med återförsäljare, distributörer och myndighetspersoner.
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SÄKERSTÄLLA HÖG AFFÄRSETIK

Swedish Match kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att etiska affärsmetoder upprätthålts inom vårt eget företag och i våra
reLationer med andra.

AKTIVITETER OCH HIGHLIGHTS 2018
Utöver utbildning i företagets uppförandekod för alla
medarbetare och nyanställda har relevanta målgrupper
fått ingående utbildning inom korruptionsbekämpning
och mutor. Nya utbildningsmodulec 1 uppförandekoden
har också utvecklats.
E 96 procent av medarbetarna har genomfört utbildning
i företagets uppförandekod.
L?1 90 procent av medarbetare i relevanta måtgrupper har
genomfört utbildning om korruption och mutor.
El Lanserat specifik utbildning för relevanta målgrupper
avseende sund konkurrens.

Vårt åtagande
Swedish Match arbetar för att upprätthålla hög affiirsetik i samtliga
affårsverksamheter och relationer med intressenter, både inom den
egna verksamheten och med externa parter. Vi bygger relationer
genom ärlighet och integritet och har som lägsta krav att följa gäl
lande lagar och förordningar i de länder där vi bedriver verksamhet.
Vi tror att affärsrelationer som bygger på gemensamma värderingar,
ömsesidig respekt och förtroende blir värdefulla och dynamiska. Vi
utför återkommande riskbedömningar där affärsetik är en integre
rad del. Vi har rutiner och processer på plats för att säkerställa att
potentiella risker inom detta område hanteras på rätt sätt.

MÅL
• Alla medarbetare känner till, förstår och agerar i
enlighet med vår uppförandekod
• Alla betydande leverantörer bekräftar att de delar
Swedish Match värderingar i enlighet med vår
uppförandekod för leverantörer
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Detta fokusomrade omfattar var egen verksamhet och våra relatio
ner med andra; leverantörer, distributörer och kunder.

Vår uppförandekod
Våra policyer avseende anställning och arbete, affärsetik, miljö och
arbetsplats bygger på principerna i fN:s Global Compact. Våra poli
cyer är samlade i vår uppförandekod (Koden) och stöds av koncerngemensamma principer och ruthier samt lokala policyer. Koden
gäller för samtliga medarbetare inom Swedish Match, oavsett
arbetsplats eller befattning. Den fastställer företagets och medarbe
tarnas ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt i

enlighet med lagar och förordningar. Koden utgör grunden för vårt
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, eliminering av tvångs-och slavarbete liksom barn
arbete. Vidare innehåller Koden förhållningssätt i frågor om såväl
korruption och mutor, som gåvor, lån, representation samt sund
konkurrens. Koden innehåller vägledning avseende miljöeffektivi
tet och en uppmaning om att följa försiktighetsprincipen vad avser
milj öledning. Den innehåller även vägledning i frågor om hälsa och
säkerhet på arbetet, kompetens- och talangutveckling samt gransk
ning av leverantörskedjan.
Kommunikation och utbildning
Genom medarbetarenkäter mäter vi medarbetarnas medvetenhet
om Koden och om de har läst eller blivit informerade om den. Obli
gatorisk e-utbildning har genomförts som ett komplement till pre
sentationer och liknande evenemang. Under 201$ har 96t) procent
av medarbetarna genomfört denna e-utbildning. Vårt mål är att
samtliga medarbetare genomför utbildningen. Kodens innehåll
kommuniceras kontinuerligt till medarbetarna till exempel via
företagets intranät.
Korruption och mutor
Swedish Match har nolltolerans mot korruption och nutor. 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 beteende. Under 2018 har vi utvecklat och imple
menterat utbildning om korruption och mutor. Denna utbildning
genomfördes av 90 procent av medarbetare i relevanta målgrupper2)
och aktiviteterna fortsätter under 2019.
Sund konkurrens
Inom Swedish Match är vi övertygade om att en sund konkurrens
bidrar till ökade aflårsmöjligheter, bättre resukatutveckling och
minskade kostnader för varor och tjänster. Konkurrens mellan olika
aktörer på marknaden ska bedrivas på ett sunt sätt och i enlighet
med konkurrenslagstiftningen. Våra juridiska avdelningar stödjer
divisionerna med rådgivning i samband med marknadsaktiviteter
och upprättande av avtal för att säkerställa att konkurrenslagstift
ningen efterlcvs. Alla medarbetare inom försäljning och marknad
samt olika ledningsgrupper inom organisationen utbildas kontinu
erligt inom detta område. E-utbildning och skräddarsydda hand
böcker används också för att utbilda relevanta målgrupper inom
försäljnings- och marknadsavdelningarna, inköpsfunktioner samt
inom forskning och utveckling. Under 201$ har även en specifik
e-utbildning avseende sund konkurrens lanserats. Under 2018 har
80 procent av medarbetare i relevanta målgrupper3) genomfört
utbildningen.

‘1 Avserind,vidvet[ atkildning fdrrnedarbntara med persvokgt e-postkoetv 1 kilägg till detta har
grupputbifdning genomförts för fabrrksanstatlda som inte harpersonkgo e-postkonton
Relevanta mfllgrupper avseraita företagets tjansteman
Relevanta måtgrupperavser medarbetare nom forsäijnrng. marknad, inköp samt inom andra
omrOden som kan p5verkas av lagen om synd konkvrrens inom v5ra europeinka verksamheter.

2)
‘
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Anmätan om misstänkt överträdelse och vissetbtåsarfunktionen
för att ytterligare säkerställa hög affärseUk inom organisationen
uppmuntrar vi alla medarbetare att agera om överträdelser av upp
förandekoden kommer till deras kännedom. Medarbetarna kan all
tid kontakta sin chef, chefens närmaste chef, sin divisionschef eller
någon från HR eller våra juridiska avdelningar. Swedish Match har
även en visselblåsarfunktion som ger alla medarbetare inom kon
cernen möjlighet att anmäla misstanke om överträdelse till ordfö
randen i revisionskommittén. 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 kon
stateras. Alla misstankar om överträdelser och vidtagna åtgärder
rapporteras till revisionskommittén. Vid denna rapportering närva
rar även bolagets externa revisorer.
Under 2018 har 22 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. Ett ärende har lett till åtal sven med
arbetare som dömdes för delaktighet vid stöld av snusprodukter
från företagets fabrik i Göteborg.
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 affärsprinciper och miljöledning. Uppsatta krav
baseras på och uppfyller internationella konventioner och rikt
linjer’). Vår uppförandekod för leverantörer utgör grunden för vår
relation med leverantörerna och är en integrerad del i merparten
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 affärsetik och andra håll-

il De ietQrnat]onetlu kunventioneroch rktun1ersom har3sjf tas ur FNs konvention cm mänskLga
rättigheter, FN:s kcnventon om bareetn rattighntnr, narnkonventioneraa frfln LO nr 001.014.
029,a30.a87.a98, 154,150. 106111. 13t and 1221, samt0ECDs riktlielertörmsltinationeila
företag

En betydande leerast6r av dirakt mater,al definieras 5cm en leserantortrOn unken Swedish
Match baron Orlic nkopskvstnad nO nvcr4tj 500 USD Lwnrontörcrsnderdnnva Orskostnads.
gräns, men 5cm tiflhdren i-dus:n som kiassifrerats som hög risk avseende brott mot märskkga
rattghrlcr har inkluderais navsett5rtiu rböpsknstnad

barhetsfrågor. Swedish Match har 130 betydande leverantörer av
direkt material21. Under 2018 har vi fått bekräftat att 98 procent av
företagets betydande leverantörer av direkt material delar Swedish
Match värderingar genom att de har undertecknat vår uppfö
randekod för leverantörer eller genom att de har egna upprättade
upptörandekoder och processer för att övervaka till exempel afl’ärs
etik och mänskliga rättigheter i sin leverantörskedja.
Vi för alltmer ofta och återkommande en dialog med våra leve
rantörer om våra grundläggande värderingar. Denna dialog omfat
tar de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer, uppfölj
ning 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 201$ har vi
fortsatt vårt arbete med att systematisera koncerngemensamma till
vägagångssätt i kontakten med våra leverantörer från vilka vi köper
direkt material.
Afförsetik
Andel medarbetare som genomfört utbildning
avseende upptörandekoden’l, %
Andel medarbetare som genomfört
e-utbildntng avseende sund konkurrens, %
Andel medarbetare j relevanta målgrupper
nom genomfört utbildning avseende anti
korruption! anti-mutor, %
Andel betydande leverantörer av direkt
material som bekräftat att de delar Swedish
Match värderingar2], %

2018

2017

2016

96

95

60

80

N/A

N/A

90

78

N/A

98

96

N/A

6 Avsnr ind,vidaeli atbidning for medarbetare med personligt e-poslksnto 1 tillägg till detta har
grupputbildning genomforts dr labriksanstallda som inte her personliga e-postkcnton
2] Inga ämforbara siffror finns for Or 2016 med sniedning av ionridrad datainsamlingsmetod

96%

AV FOREIA6ETS MEDARBETARE
HAR GENOM FLIRT UTBILDNING
OM UPPFÖRANDEKODEN

98%

AV FÖRETAGETS BETYDANDE
lEVERANTÖRER AV DIREKT MATERIAC
HAR BEKRÄFTAT ATT DE DELAR
SWEDISH MAICH VÄRDERINGAR
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FRÄMJA LIKA MÖJLIGHETER

Vårt ständiga måt är att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare.
len arbetsmitjö med nolttoterans mot diskriminering har aLLa medarbetare
Lika möjligheter att uppnå sin fulla potentiaL, vilket resuLterar len mer
diversifierad arbetsplats.

AKTIVITETER OCH HIGHUGHT$ 2018
Swedish Match arbetade aktivt med olika program föratt
öka mångfald och jämställdhet inom företaget.
fl Granskning av tika lön utförd i USA och Sverige har ej
visat några tecken på löneskillnader när man ser till
anställningstid och specialkunskaper.

En decentratiserad 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 HR-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. Vi har under det senaste året ökat vårt fokus på mång
fald och med specifikt fokus på kön och kulturell bakgrund. Medar
betarnas välmående mäts regelbundet i en global medarbetarenkät,
vilken innehåller frågor avseende diskriminering.

l Fortsatt fokus på mångfald i rekryteringsprocessen.
l Genomfört det första Big Match-programmet för att
skapa arbetsmöjligheter för nyanlända i Sverige.

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 nnlltolerans mot diskrimine
ring. Vi tar en proaktiv ställning mot strukturell diskriminering och
för ökad mångfald på alla nivåer inom organisationen.

MÅl.
• Inga medarbetare ska känna att de är, eller skulle
kunna vara, diskriminerade på arbetsplatsen
• Att ha minst 40 procent av vardera kön i ledande
befattningar

Samarbete för jämstättdhet i en prestationsbaserad kuLtur
På Swedish Match är vi övertygade om att mångfald på arbets
platsen och i våra ledningsgrupper är gynnsamt för verksamheten.
Mångfald i sig skapar ett värde och förbättrar våra chanser att rekry
tera de bästa talangerna. Vi anser att jämställdhet mellan könen och
mångfald avseende kulturell 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.
För att kunna uppnå mångfald på arbetsplatsen och en presta
tionsbaserad kultur där alla medarbetare känner att de har samma
möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, behöver vi driva en
prestationskultur där rekrytering och/eller befordran bygger på
kompetens, prestation och attityd.
Vi måste arbeta medvetet med vår företagskuftur för att se till att
den är inkluderande och främjar mångfald. Detta inkluderar kon
kreta initiativ som adresserar mångfald avseende 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 även säkerställa mångfald i
kandidatpoolen vid externa rekryteringar för att hitta de bästa
kandidaterna.

• Att öka mångtalden vad avser kulturell bakgrund

Detta fokusområde omfattar vår egen verksamhet.

Nolttolerans 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 tas 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
anonym anmälan via visselbläsarfunktionen som finns tillgänglig
på företagets intranät.

Främja möjtigheter och jämställdhet
Vi tror att ökad jämställdhet mellan män och kvinnor, på alla nivåer
i vår organisation, gynnar Swedish Match på många sätt. Jämställd
hctsmålen fastställs lokalt och strävar efter en ökad balans över tid,
särskilt när det gäller högre befattningar inom organisationen. Värt
koncernmäl är att minst 40 procent av vardera kön ska vara repre
senterat i ledande befattningar’).
Från och med år 2017 måste alla divisioner samt koncernstaber
och centrala funktioner presentera resultat kring jämställdhet, både
totalt sett på enhetsnivå och för ledande befattningar. Resultaten
presenteras för och granskas av koncernledningen och ger därmed
området ökad medvetenhet och engagemang från både divisio
nerna och från ledande befattningshavare.
Främja möjligheter för skyddade grupper och personer från
annan kulturell bakgrund etter annat ursprungstand
för att uppmuntra till ökad mångfald bland ledande befattnings
havare och organisationen i sin helhet, har nyckeltal tagits fram för
USA och Sverige. Syftet är att mäta och externt kunna rapportera
antal och procent av chefer/ledande befattningshavare och andra
medarbetare som omfattas av en viss klassificering. från och med år
0

Debroerat son, LO-deltagare oro 62 por0000r 2u12) pS hogre befattrongar ser,, or Onrat gode 111
bolagets lSngsiktiga incrtamontsprogram
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2017 måste våra verksamheter i USA och Sverige presentera status
och förändringar inom sina organisationer, både totalt sett på
enhetsnivå och för ledande befattningar, avseende skyddade grup
per och personer från annan kulturell bakgrund eller annat
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 härkomst en faktor som ses över.

FÖR ÖKAD LIKABEHANDLING
Under året utvecklades det tidigare jämställdhetserbetet titt ett
omtatfa ett likabehandling och en Likabehandlingspten togs fram för
Swedish Match i Sverige, Norge, Belgien och Schweiz. Swedish Match
ska vers och uppfattas som ett försteg som främtar mångfald och ör
hett fritt från diskriminering. På Swedish Match ör det kompetens,
prestation och attityd som ligger titt grund för vilka vi rekryterar,
behåller och utvecklar. Begreppet mångfatd är baserat på svensk
tagstiftnings sju diukrimineringsgrundsr: kön, etnisk tillhörighet,
ratigion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättsing,
könsidvntitet eller uttryck, sesuett täggoing och ålder
Den nya Likabehandlingsplanan är startskottvt för ett omfattande
arbete av aktiva åtgördvr med utgångspunkt i diskrimineringsgrun
dams. Detta arbete kommer omfatta olika kunskapshöjandv aktivite
ter, talangutvocktingsprogram, Likabehandtingsråd, säkarstöllande
av korrekt tönssättningsprocess samt kommunikation av förebilder

Jämställdhet btand ledande bvfattningari

2018

2017

2016

62
21

46
15

56

79
85
‘i Oefinierat sam LTi-deffagere i Owed,nh i’iatch itngsihiiga iecifamenispwgram

86

Totalt antal tedande befattningar
Andel kvinnori ledande befattningar, %
Andel män i tvdande bafaftninga %

Koncarotvdning och styralsvli
Totatt antal medlemmar i koncerntsdningen
Andel kvinnor i koncernlvdningen, %
Totalt antal medlemmar i styralsenU
Andel kvinnliga medtemmar i styrelsen”, %
Totalt antal medlemmar i styrelsen som utses
avårsstämman
Andel kvinnliga medlemmar i styrelsen som
utses av årsstämman, %

2018

2017

8

9

8

13
10

22
10

25
11

30

60

45

7

7

7

63

63

63

2016

5wed,sh hiatch AS inkiuderar arbetstaarwpresenianier,

Anställda

2018

2017

2016

Totalt antal anställdatiti

6 036

5 240

Andel kvinnliga anställda, %
Andel kvinnliga chvfer3i, %

41

39

5 460
35

27

22

22

Andel kvinnliga tjänstemän, %
Andel kvinnliga arbetare, %

36

32

31

43

45

37

Tofaif entai ansisOda beräknas per den 31 december Annan beräkningsmetadik gör alt denna
siffra skiiiersio trän sivran ter medeiantaief ansfä0da som redovisas i Not 6 Persnnai, sidan as
A inkiuderar vissfidsanstätida
5 chefer med direkfrapporterande

Madarbotarv om dtskriminering1
Medarbetare som håller med om
påståendet att daras arbetsgrupp är fri från
diskriminering, %

AFFIRMATIVE ACTION 1 USA

16

2018

2016

2014

92

94

92

i 5wedish Maich mndarbetarundersnkning hätis narfannaf Or År 2016 isd frägan am medarbetaren
aar fri frSn diskriminering i arbnfvf År 2010 breddades frägan 50 medarbefarens arbefsgropp

Del av relevant grappfi, %
t USA är lika möjligheter titlanstältning lagstadgad. 1 tillägg till
dessa lagkrav tar Swedish Match årtigen fram en Affirmativv
Action Plan (ptan för positiv särbehandtingl för att analysera och
övervaka jämstältdhetsinitiativ. En Atfirmative Action Plan är ett
strategiskt verktyg för att säkerstätla att vi som företag tar proaktiva
åtgärder för att attrahera, anställa, utbitda, främja och behålla
skyddade grupper Detta ska säkerställa lika lön för lika arbete och
återspagla arbetsmarknadens sammansättning. 1 denna analys
jämförs sammansättningen av vår egen arbetsstyrka med relevant
arbetskraft och vi sätter opp mål och utvecklar handlingsptaner för
ökad representation av minorit et er och kvinnor

Kuttarellbakgrund

2018

2017

Anställda
Svvrige

26

25

USA

17

17

Chefer2t
Svvriga

13

123i

USA

10

10

ti

i Onerige definieras rvieuavf grupp 5cm iedandn befattningshavare sam yr fadda ufanför sverige
aSon vars faraidrar är födda i efi annaf tand. 1 USA dnfinieras reienanf grupp som nnn-naucasian
f Snenge dvhnvran ledande befatfningshaeare sam cheferetier de medarbefare sam innehar en
av de hundra högsta lönerna i Ousedish Mafeh arbetsstyrka
Ren,derade uppgiitertiii föiid aniasferad daia frän sce, 5tafispsku evntraibyrän

KULTURELL MÅNGFALD 1 SVERIGE ITHE BIO MATCH
Under 2018 har Swedish Match lanserat ett program kallat The Sig
Match för att erbjuda arbetsmöjligheter till nyanlända i Sverige.
Detta initiativ riktarsig till utländska akademiker som i allmänhet
anses ha svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden
men som besitter kompetens som bolagef behöver Målet var att få in
ny kompetens och ertarenhef till företaget genom att tillhandahålla
lis praklikplafser Programmet består av praktik under 4—6 månader
med syftet att erbjuda möjlighet till anställning efter periodens slut.
Inom programmet ges praktikanfen en mentorsom både hjälper till
med arbefsrelaterade frågor och med kulturell integration i Sverige.
Fyra deltagare anställdes vid programmets stuf.

Fr

Paota Midence och Edmundn Laza Lvdezma dvlfog ipregrammet och ämnu
anställda av Swedish Match.
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MINSKA UTSLÄPP AV VÄXIHUSGASER

Vårt måL är att återspegla de åtaganden som anges i Parisavtatet och
därmed minska utsLäpp av växthusgaser i företagets värdekedja.

AKTIVITETER OCH HIGH LIGHTS 2078
Swedish Match har antagit ett vetenskapsbaserat
tillvägagångssätt och förbundit oss att fö[ja Parisavtalet
och hat aktivt arbetat för att minska utsläppen av
växthusgaser.
Använder 100 procent grön elektricitet i våra
anläggningar Göteborg, Tidaholm och Stockholm.
l Hett ersatt naturgas med biogas i fabriken Göteborg
under den senare delen av året.
E Initierat program för att minska kotdioxidintensiteten
för insatsmaterial såsom att ändra till en
cigarrförpackning med lägre aluminiumhalt.
Minskat plastanvändning i dosan för moist snuff
portionsprodukteri USA.
E Installerade solpaneler genererade sammanlagt
232 MWh elektricitet i våra anläggningar i Manila,
Filippinerna och Assen, Nederländerna.
l1 Initierat projekt för att vidare minska användning av
nylon 1 tändare.

Vårt åtagande
Vår verksamhet är i hög grad beroende av resilienta ekosystem.
Swedish Match kan inte göra affärer utan en betydande mängd
rämaterial från naturen. Etlekterna av klimatförändringarna utgör
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 genom 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 samarbeten med affärspart
ners, förbättrade bedömningar och riktade insatser samt anpass
ningsåtgärder.

MÅL
Minska utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till
2050, med 2017 som basår, ivårvärdekedja (Scope 1,2
och 31, vilket innebär ett:

64°i

19°i0

5%

7°i0

5%

Detta fokusområde omfattar hela värdekedj an. Utsläppen av växt
husgaser fördelas i värdekedjan såsom visas ovan.
Redovisning avväxthusgaseri vår värdekedjall21

Vi har beräknat och redovisat utsläpp av växthusgaser i vår egna
verksamhet (Scope 1), för indirekta utsläpp frän el och värme som
används inom vår egen verksamhet (Scope 2) och för en del av
andra indirekta utsläpp (del av Scope 3) enligt Greenhouse Gas
Protocol3), sedan 2008. Andra indirekta utsläpp omfattar utsläpp
frän vår värdekedja, både upp-och nedströms, som ej omfattas av
Scope 2. Under 2016 utökade vi omfattningen för beräkningarna av
utsläpp avväxthusgaser och kartlade hela t’ärdekedjan enligt Green
house Gas Protocol Corporate Value Chain Standard (Scope 3).
Utsläpp av växthusgaser i vår värdekedja uppgår till 205 606 ton
C02-ek-vivalenter (C02e) för år 2018. Råmaterial och leverantörer
(livscykeldata för köpta varor och tjänster) utgör 64 procent av totalt
utsläpp. Fabrik/Lager/Kontor utgör 19 procent (energi och bränsleanvändning, avfall som genereras i vår egen verksamhet samt afflirs
resort)). ‘lransport och distribution utgör 5 procent. Kunder (kylar
för snus i butiker) och konsumenter (användning av tändare och
tändstickor samt slutligt bortskallande av produkter efter konsu
mentens användning) utgör 7 respektive 5 procent.
Figuren De största utstäppskällorna av växthusgaser visar fördel
ningen av vårt avtryck över de största utsläppskällorna. Direkta
utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp (Scope 2) motsvarar 15 pro
cent av de totala växthusgasutsläppen. Återstående $5 procent mot
svarar andra indirekta utsläpp upp- och nedströms (Scope 3) i vår
värdekedja. Merparten av utsläppen i Scope 3 härrör från utvinning
och produktion av råvaror, till exempel tobak, virke och nylon samt
förpackningsmaterial.
Vår beräkning av utsläpp at’ växthusgaser inkluderar hela Scope
3. Generella emissionsfaktorer har till stor det använts för att
beräkna utsläppen5). Alla sex växthusgaser som omfattas av Kyoto
protokollet6) ingår i beräkningarna. Antaganden och emissions
faktorer har följt en försiktighetsprincip.
Minska utstäpp avväxthusgaser genom ett
vetenskapsbaserat tiLLvägagångssätt
Vi har utvecklat en strategi för att minska våra 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 temperaturökningen under

DE STÖRSTA UTSLÄPPSKÄCLORNAAVVÄXTHUSGASER

• åtagande om en årlig minskning av utsläpp av
växthusgaser med 4 procent fram till år 2050

•
•

• mål om att minska utsläpp av växthusgaser med
12 procent till år 2020 och med 61 procent till år 2030

iD

Frpackningsmateriat

Virke

• Ener0i- och
• Transport och distribution
Ii

vi
]

61

Data detta avsrrtt baseras pS bästa tiltgang[iga information och yr föremål fdrrnvrs:vn
Omarbetade s,ffrsrknmmeratt presenteras på företaeetswebbplats narde been tq..ntioa
Data nxkicdernraniägniegarfbraaruade under 2017 och 2O, V2Tooacco. House oiOi.verTw:st
samt Satiandssnvs
Internationell standard tSr berakn,ng voh rapporterng av krmatpåverkan trOn verksamheten
Allärsrosor harallokerats till Scope 3 vid berakning av utsläpp avvaathusgaset men har
inkivderats 1 våregen verksamhet, tardelningen av utslappen 1 vårvärdekedja
Huuvdsakliga reterenskätjoriör emissionsfaktorer inklvderar OPERA. Ecoinveni och ItA
IPCC Founth Assessment Report

Energi-och bränsleanvändning omfattar
Utsläpp i Scopa 1. 2 och 3. Alla övriga
titslappskällor om fattar utsläpp i Scape 3.

•

Affärsresor

Annat
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2°C jämfört med förindustriella nivåert. Vi har använt metoden
Sectoral Decarbonization Approach2) (för “Other Industry”3)) och
tillhörande beräkningsverktyg som grund för vårt beslut. Vårt mål
är att minska utsläppen av växthusgaser med 75 procent fram till
2050 med 2017 som basår. Detta skulle ge absoluta minskningar av
utsläpp med 4 procent årligen fram till 2050. Våra 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 har under 2018 ansökt om att få
dessa godkända. SBTi har nu granskat ansökan och godkände i mars
2019 de uppställda målen.
Våra mål för utsläpp avväxthusgaser har tagits fram av koncernledningen 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 affårsverksamhet och granskningsprocesser säkerställer
kontinuerlig uppföljning.

der innefattar att revidera våra upphandlingsmetoder, att ersätta
material och energi (resurser) med alternativ som har lägre koldiox
idintensitet och att använda resurser mer effektivt. Det innefattar
vidare samarbete med affiirspartners och på längre sikt även utveck
lande av produkter med lägre koldioxidintensitet. Vi kommer även
att kontinuerligt sträva efter att förbättra beräkningarna av utsläpp
av växthusgaser. Detta kommer att hjälpa oss att hitta ytterligare
möjligheter att minska våra utsläpp och att göra rätt prioriteringar.

Utsläpp av vttxthusgaser ton COto!
Scopel

201811

201 721

9173

9917

201 621
10860

Scope2

21088

20031

20061

Scope3

175366

177280

182215

Totala utsläpp

205 606

207 229

213 137

Totala utsläpp (per MSEK försälininglot

16,3

18,9

19,0

Procentuett förändring totala utsläpp

—1%

—3%

N/A

Data evkiuderaranläggninger faraärvado under20l7 och 2018, V2 Tobacca, House ofOlverTwist
samt Gotiandusnus
] Rovdvradv uppgifter fbrutslapp Scope 3 tiD tbijd av forbattrad datainvamling
i Reviderade uppgifter till föt1d av ytterligare aealys
ii

cop
Swedish Match redovisar årligen information om styrning, risk och
möjligheter samt klimatdata till CDP4) Climate. Genom rapporte
ring till CD? delges våra intressenter mer information om Swedish
Match initiativ och resultat av dessa.

Under vårt arbete med att sätta mål har vi identifierat ett antal åtgär
der som behöver vidtas för att minska våra utsläpp av växthusgaser i
värdekedjan. Handlingsplaner har fastställts och ansvar fördelats
över hela koncernen för våra största källor av utsläpp. Initiala åtgär

2]

201811

Direkt energianvändning

86 700

Indirekt energianvändning

Åtgärder

1]
2]

Energianvandning inom vår egen verksamhet
IMWh)

201721

90 065

2016

99 970

87 689

85 695

86 165

Total energianvändning

172190

175560

186 115

Total energianvändning
(per MSEK försäljning)21

13,7

16,0

16,6

it
2]

Data evklvdoraranfäggningartörvdraade under 2017 och 2018. V2 Tebacco, Douse of OtiverTwist
samt Gatlandsunus
Reviderade uppgifter till töljd av ytterligare analys

Såsom beskrivits av the intorgvvernmental Panvi on Climate Change IIPCCI
Soctoral Decarbonization Approach IsDAl En metod f att sätta vetenskapsbaseradn mål tor
minskade utsläpp av växthi,sgsser)201 5) vwvw sciencebasedtargetu vrg
other industry” inkluderar vila industrier som inte kan allokeras till am ach stål, cement,
aluminium, pappvesmassa och pappersamt kemikalier och petrokemikaliec såsom till envmpvi
tllverknieg av mat, dryck och tobak
CDF Itidrgare Carbvv Diuclvsurv Prvlect) or en icke vinstdriaande organivation som driver ett
irivesierare, företag, städer, stater och regioner i syfte att ärva ock
givbalt reformatinessystem
fiantera sin mIjopåverkav
dr

far

LÅNGSIKTIGI ÄTAGANDE ATT MINSKA UTSLÄPP AV C02e

Swedish Match har vidtagit flera ifgärderfdratt minska utsläpp av vdxthusgasec Ett exempel ärinstallationen avaalpaneler vid företagets praduktionsanläggningar för
ländare i Nederländerna och Filippinerna.

Swedish Match 2018

/

61

HÄLLBARHET

MINSKAAVFAIL
Vårt mål är att minska avfalt från våra produktionsantäggningar.
anläggningar utgörs främst av användning av energi, material, kemi
kalier samt avfall och utsläpp till vatten och luft frän olika bearbet
ningssteg i produktionen. Alla anläggningar har handlingspianer för
att ständigt förbättra sin miii öpåverkan. 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.

AKTIVITETER OCH HIGHLIGHTS 2078
Swedish Match har initierat flera program för
att reducera avfall, inklusive farligt avfall, i sina
produktionsantäggningar.
Initierat projekt för att minska användning av nylon
i tändace vilket bör leda till betydande reduktion av
avfall under de kommande åren.
Il Ökat återvinningsgraden för förpackningsmaterial,
såsom kartong, samt metaller, i både USA och
Dominikanska republiken.
E Vidtagit åtgärder för att helt undvika avfallshantering
och/eller minska deponi genom återvinning av
råvaror i produktionen, inklusive tobak, i vår
cigarrverksamhet.
I?.1 Minskat användningen av kemikalier och annat farligt
avfall i alla produktionsanläggningar genom att
exempelvis se över de metoder och produkter som
används vid rengöring och underhåll.

Vårt åtagande
På Swedish Match arbetat vi kontinuerligt och systematiskt med att
bedöma risk och minska vår negativa påverkan på miljön.

MÅL
• Behålla totalt avfall, per MSEK försäljning, som
genereras på våra anläggningar på en konstant nivå

Ofarligt avfall

Farligl avfall
Farligt avfall per produkttonsenhetl3l°i
Totattavfatt

• Minska avfall till deponi med 10 procent, per
produktionsenhet, på årsbasis samt en minskning med
5oprocenttillår2025

T

2018

Totalt avtal) llonP

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

/

Avfattsminskning
Vi har genomfört en analys av materialtlöden i våra produktions
anläggningar2). Analysen omfattar inmatningsfiöden till våra
system avseende material, kemikalier och energi samt produkt
tiöden avseende förpackningsmaterial. avfall och utsläpp till Vatten
och luft. Resultaten av denna analys har visat att 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 riskbcdömning hanteras som en del avvår lokala
miljöledning.
När det gäller vårt koncernövergripande fokus på milj öfrågor,
utöver växthusgaser, har resultaten bidragit till vår slutsats att fokus
ska vara att minska avfall som genereras i vår egen verksamhet. Vi
har fastställt koncerngemensamma mål för våra egna anläggningars
avfall samt hur detta avfall ska behandlas. Ett mål är att hålla de
sammanlagda avfallsmängderna på en konstant nivä samtidigt som
prognoserna visar all produktionsvolymerna för de flcsia av våra
produktkategorier ökar. Andra må] innefattar att minska deponi
som hanteringsmetod till förmån för återanvändning och åter
vinning samt att minska vår andel av farligt avfall.
Vi arbetar kontinuerligt med att minska användningen av för
packningsmaterial och andra material i våra produkter genom att
söka alternativa material som delvis kan förnyas och! eller återvin
nas och som har en lägre kolintensitet. Vi undersöker även möjlig
heten att öka återvinningen av våra produkters förpackningar efter
konsumentens användning.

Totatt avfalL (per MSEK försätjninql4’
TotaLt avfatt (per praduktionsenhet]314l

201 721

201621

25 821

26 918

23 879

586

689
0,51

0,52

772

048
26605

27607

2,1

2,5

26651
2,2

32,78

33,03

29,79

Data xokludvrarantaggningar förvärvade seder 2017 och 2018. V2Tebacvv, Heuse vlOliverTwiut
samt Gotlandssnus
SI Omräknad på grund av förbättrad datainoamling
Här används ett siktat medelvärde baserat på miltoner cigarrer. tändstickor. tändare och
snusdosor och tusentals pound tuggtobak
0 Reaiderade uppgifter titt följd av ytterligare analys.
.

c

k

Detta fokusområde omfattar våra egna produktionsan1äggningai
Hantering av mitjöpåverkan
Merparten av de produktionsanläggningar som företaget ägde före
är 2017(10 av 12) är certifterade enligt 150 14001. Våta tändsticks
fabriker i Curitiba och Piraf do Sul i Brasilien är inte certifierade.
Sedan 2017 har Swedish Match förvärvat verksamheter11 vars
fabriker inte är certifierade enligt 150 14001. Som en del av vårt
miljöarbete bedömer vi risker löpande och arbetar för att minska vår
negativa påverkan på miljön. Miljöpåverkan från våra produktions

I%I

2018

78
13

20 546
3 295
12

Il

9

Återannändntig

6

1 708

Farligt anfall

2

584

1 933
689

1 794
772

Kompostering

1

274

226

374

Hanteringsmetod (toniti
Återvtnning tnklustve energiltervtnning
Depont
Deponi [per produktionsenhet]3l’i

201721

21 780
2 981

201621

19 251
2 659

Data nekloderaravfäggningar Idrearvade ander 257 och 2018 52 Tobooco, Posse of Oliver Twivt
samt Gutlandusnos
2i Omraknad på grund av färäattrad datainoamling
0 Här används ett siktat medelvärde baserat på miltoner ccgvrrer. tandstckvr. tändarn och
snasdosor och tusentals pourd togetobah
Si Reviderade uppgfter till töltd av ytterl,gare anatys
it

AvserVå tobucco l3 augusti. 2017). Hesun of Oliveriwist (3 aprI. 2OrOl samt Gotundssros
(22 aguos. 2518).
Exklusive fabnkera relaterade titt foenrven avV2 Tobacco. Hcuse sf DliuerTwist och
Ootlandvsnuu
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ELIMINERA BARNARBETE
Vårt mål at att eliminera barnarbete i företagets värdekedja.

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

AKTIVITETER OCH HIGHUGHTS 2018
Swedish Match har fortsatt att aktivt arbeta för att
förbättra företagets granskning av leverantörer och
relationen med dessa, med särskilt fokus på våra
tobaksleve ra ntöcer.

• Råtobak som är 100 procent fritt från barnarbete

Aktivt deltagit i ett branschöverskridande samarbete
för att utveckla en mer robust plattform utöver det
nuvarande Sustainable lobacco Programme.
Lämnat ekonomiskt stöd till tre skolor (427 elever)
i samarbete med en stor tobaksteverantör syfte
att minska risk för barnarbete ett utvalt område 1
Filippinerna.
0 Utökat vår tevecantörsgranskning till att även omfatta
Leverantörer till vår cigarrverksamhet samt till vår
tändarverksamhet i identifierade risktänder, såsom
exempelvis Kina.
0 98 procent av betydande leverantörer av direkt
material har bekräftat att de delar samma
grundvärderingar som Swedish Match.

Vårt åtagande
Swedish Match respekterar barns rättigheter, inklusive rätten till
utbildning, rätten att vila och leka samt rätten att få sina grundläg
gande behov tillgodosedda i enlighet med fN:s barnkonvention.
Swedish Match accepterar inte barnarbete någonstans i vår värdekedja.
Minimiåldern för arbete bör inte vara lägre än åldern för att
avsluta den obligatoriska skolgången, vilket generellt är 15 år, eller
14 är i enlighet med undantagen för utvecklingsländer. Om relevant
nationell lagstiftning anger en högre ålder, ska denna ålder gälla.
Arbete som sannolikt är riskabelt eller skadligt för barns hälsa samt
för deras fysiska, mentala, själsliga, moraliska eller sociala utveck
ling eller som kommer i vägen för barnets utbildning ska inte utfö
ras av barn mellan 15 och 18 års ålder (unga arbetare). Barn på
familj egårdar 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 det aktuella landets lag, beroende på vilket
som ger störst skydd. Detta arbete kan utföras under förutsättning
att det inte hotar deras hälsa och säkerhet eller förhindrar utbild
ning.
Vi är beroende av råvaror från jord-och skogsbruk till våra pro
dukter. Enligt den internationella arbetsorganisationen, ILO, finns
cirka 152 miljoner barn i världen som utför arbete. Av dessa barn
återfinns 71 procent inom jordbruk. Då tobak är enjordbrukspro
dukt 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 till
verkare.
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 upp rätthålls och res
pekteras för människor som påverkas av vår verksamhet, både i vår
egen verksamhet och i områden från vilka vi köper material.

lI1Wt5Iw.5.fJ.

c

_

Detta fokusområde omfattar huvudsakligen delarna uppströms i
vår värdekedja.

Riskbedömning avaffärsintegritet
och mänskLiga rättigheter1
Under 2016 anlitade vi extern expertis för att förbättra vår riskbedömning kopplad till bristande aflårsintegritet och brott mot de
mänskliga rättigheterna i vår värdekedja. 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 riskprofilcn omvärderats och
baseras på tillverkningsland eller råvarornas ursprung, kända risker
inom kategori och bransch2) samt årlig inköpskostnad. Vi har gjort
en fördjupad riskanalys på hranschnivå för att identifiera potentiella
och specifika risker för brott mot de mänskliga rättigheterna, inklu
sive arhetsrättigheter, för ett begränsat antal högriskkategorier av
direkt material.
Av våra totalt 130 betydande leverantörer av direkt material3
visar resultatet att 861) av dessa kan Idassiliceras som leverantörer
med hög risk baserat på industri och/eller ursprungsland. En majo
ritet av dessa utgörs av leverantörer av råtobak. De övriga är leve
rantörer av komponenter till tändare samt färdiga produkter som
köps frän Asien eller Europa. Resultaten bekräftar vårt initiala fokus
på leverantörer av råtobak i vårt arbete för en mer hållbar teveran
törskedja. Resultatet bekräftar även vårt fortsatta fokus på barnar
bete och barns rättigheter, där barnarbete samt risker för kvinnor
och barn rankas högst bland de risker för kränkning av mänskliga
rättigheter som förekommer 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 råtobak för våra andra rökfria tobaksprodukter är uppföljningen mer inriktad på efterlevnad
av de krav vi ställer. Våra viktigaste verktyg i denna process är
Sustainable Tobaeco Programme (ST?) och tillhörande processer.

1

3!

Bl

Data eaktudoraranlaggn,ngarförvärvadn under 2017 och 2018; V2 Tobacco, Hcuue of OliverTwist
samt Gottuedsanus
Riskbedömning har uttörts baserat pS gecyrafisk plats och Cornapt;o Poznptioe Index frSn
Traesparency feternat;onal {CPII 1 denna bedömning har CPI korshänv,sats med Mole Crofts
Human Rights fndea och kompletterats med specifika branschrniatorade risknrförkrankningarav
mäeokäga och arbatsrättsiga rättigheter
En be1gande Leverantörav direkt material definieras Barnen leunrautur från vilken
Swedish Match hamn trkg inköpokostnad pS öuer602 000USD Leverantörer underdenra
årakostnadsgrans, men som tillhör en industri som kiasu,f;cnrats som hög nuk avseende brett
mot manskliga rättigheter har nkluderats oavsett årtig nkopskostrad
Detta inkluderar alla råtobukslevorantcrnr oavsett uruprungsland
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EFTERLEVNAD AV UPPFÖRANDEKODEN FÖR LEVERANTÖRER

DIALOG

UPPFÖUNING AV EFTERLEVNAD AV
UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER
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1
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TOBA000
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Gigarrer
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FOKUS

Å EFTERLEVNAD

Atta produkter

VÅR UPPFÖRANDEKDD FÖR LEVERANTÖRER UTGÖR GRUNDEN t RELATIONEN MED VÅRA LEVERANTÖRER

För direkt material utöver råtobak har uppföljningsrutinerna för
hättrats genom utarbetandet av en koncerngemensam strategi. Vi
arbetar för att upprätthålla en prnaktiv dialog avseende prioriterade
hållbarhetsfrågnr med relevanta betydande leverantörer av direkt
material.
Råtobak
Swedish Match köper råtobak primärt från globala leverantörer
(såsom Alliance One, ITC och Universal Leaf) som i sin tur köper
råtohak direkt från individuella tobaksodlare. STP är ett program
för granskning av hällbarhetsaspekter inom tobaksodling och till
verkning. Det utvecklades gemensamt inom tobaksindustrin under
2015. Implementeringen påbörjades 2016 och den första revisions
cykeln slutfördes i slutet av 2018. Genom STP 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 miljöfrägor. 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 förbättringar. Odlare får regelbundet utbild
ning inom samtliga områden av programmet i syfte att förbättra
förhållandena på gården, avkastning och försörjningsmöjligheter.
Flera kriterier relaterade till barnarbete och barnrisker i tobaks
odling och tillverkning bedöms och granskas genom STR Dessa kri
terier omfattar bland annat anställning eller rekrytering av barn och
utförande av farliga eller riskfyllda uppgifter inom leverantörernas
fadiiteter (förstaledsleverantörer). Anställning av barn på gårdar
som odlar tobak (vanligtvis andraledsleverantörer), identifiering av
farligt och riskfyllt arbete på dessa gårdar, exponering för riskfyllt
arbete för personer under 18 år, barn på familjegårdar som hjälper
till mcd lätt arbete, skolnärvaro samt identifiering av händelser som
kräver omedelbara åtgärder och information om hur dessa har
hanterats.
Swedish Match har 57 leverantörer av råtobak. För närvarande
nmfattar STP råtohak för produktinn av snus, mnist snuif och
tuggtobak i USA och därmed 47 procent av våra inköpta råtnbaks
volymer och 47 procent av våra råtobaksleverantöret
Under 2018 har vissa leverantörer av råtobak för cigarrer inklude
rats i ett pilotprogram som innefattar tredjeparts granskning.
Denna granskning kartlade flera principer och kriterier inom STP
jämte Swedish Match fokusområden inom hållbarhet.
Bedömning och granskning genom STP
Våra leverantörer av tobak för produktion av snus, moist snuif och
tuggtobak i USA utför årligen självutvärderingar avseende på hur
kraven i STP efterlevs, för sin egen del och för de odlare som de
köper tobak från. Detta utgör grunden för dialogen mellan våra

avdelningar för Leaf Operations och leverantörer samt för tredje
partsrevison. Våra leverantörers fälttekniker utbildar och hjälper
odlarc i deras dagliga arbete för att säkerställa att kraven i STF efter
levs och för att optimera avkastning. Fältteknikeroa övervakar
odlingsverksamheten kontinuerligt. Om något uppkommer som
kräver omedelbar uppmärksamhet vidtas åtgärder.
Pä treårsbasis granskas och bedöms våra leverantörer av tredje
partsrevisorn AB Sustain. Under de senaste tre åren utförde
AB Sustain 29 revisioner av leverantörer på lokal nivå, i enlighet
med STE Leaf Operations-avdelningarna deltog vid tre av dessa
rcvisioner för att få en bättre förståelse för hur STF påverkar arbete
och processer hos vära leverantörer och för att arbeta vidare med
resultaten av revisioneo.
Dialog med leverantörer
Våra avdelningar för Leaf Operations utt’ärderar risk och anpassar
sin fortsatta dialog med våra råtobaksleverantörer utifrån genom
förda självutvärderiogar, omdömen från tredjepart och de hand
lingsplaner som tagits fram. Leverantörer och odlare besöks regel
bundet för att upprätthålla en aktiv dialog, inklusive uppföljning av
åtgärdsplaoer, och för att stärka relationerna med dessa. Proaktivitet
och utformning av denna dialog varierar mellan de olika råtobaks
inflödena till Swedish Match. Vi har arbetat med att systematisera
och dokumentera denna dialog på ett mer konsekvent sätt för den
rätobak som ingår i STP. Vi har arbetat fram ett sätt att tolka, vidta
åtgärder och följa upp resultat i S1P som införts i större skala under
året.
Direkt material utöVer råtobak

Granskning av leverantörer av direkt material utöver råtobak bygger
pä vår uppförandekod för leverantörer. För närvarande omfattar
denna process främst förstaledsleverantörer. Dessa kontrolleras
kontinuerligt avseende risker vad gäller aflkrsetik, inklusive barnar
bete. Dessutom uppmuntrar vi våra leverantörer att utveckla egna
standarder och graoskningsprocesser.
Swedish Match har 73 betydande leverantörer av direkt material
utöver råtobak. Under året har vi fortsatt implementering av det
koncerngemensamma tillvägagångssätt som utvecklades under
2017, vilket inkluderar självutvärdering och skrivbordsanalys, för
att säkerställa leverantörernas efterlevnad av de krav vi ställer i vår
uppförandekod för leverantörer. Resultat frän denna utvärderiog
har legat till grund för den dialog som hållits med 29 av våra 31 leve
rantörer som utvärderades under senare delen av 2017. Några av
dessa leverantörer har även varit föremål för granskning (light
audit) av Swedish Match. Resultatet från denna dialog och gransk
ning ger ioput till en prioritering av leverantörer som är föremål för
vidare granskning under 2019.
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ECLT Foundation

IfYFbtgrammét

Swedish Match är medtem och representerat styrelsen för den
ideetta organisationen ECLT Foundation [Eliminating Child Labour
in Tohacco GrowtngL Detta engagemang ger oss en ptattform för
att ständigt hälta frägan om barnarbete högt upp pi agendan,
utbyta erfarenheter och kunskap samt följa pigiende projekt. Som
medlem i ECLT Foundation harSwedish Match undertecknat en
branschgemenaam förptiktelse om att upprätthålla en verksam
policy i kampen mot barnarbete, att genomföra granskningar
och vidta åtgärder som överensstämmer med FNs vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter. Detta ätagande
stärker vår policy och praxis och är i linje med internationell bästa
praxis fastställd av internationella
arbetsorganisationen, LO. For mer
information om ECLT Foundation och
förpliktelsen, se ECLT Foundations
(ou ndatlon
webbplats, www.eclt.org

SdrnpetaianhrSsdtsh1
Match Lämnat ekon slittatådtiltett projekt iFiöppinerna som
Ingår mm Unhaerat LaaftsLets PLAY program. Projektet syftar
iilattUilhjandåLaatMteteruftrskotoniutv.rtda områdon d8r
barn harobeervorata på tobäkai5ttan undurskördesäaongen. Hät får
barnen andra attumatW Ort etbete efterskolan oclih ijtett,
prova på nye tntreneantr ektMtetnr. Förutom detta innebär projektet
förbättrad häLsa saint uthi Wning. Pwjktet riktar sig även tiO föriödrar,
lärare och sambääsledare Mr att öka medvetenlieten gnr barnarbete
och ein hur del ska förhindras. Detta projekt ingärsori ett av flera
prnqnun som genomförs avvår bvurantörfötatt fnlnaka riskan för
barnarbete. Swedish Match engagemang i detta rlnkt kork1etterar
vara egna insatser flit tt hantera vOr liworantönkedta på ett hållbart
oitt och erfarenheterna från projektet gor et,’, en bättre förståeLse av
förhållandena i du områden varifrörm yr köper råtubak. En uwördering
av prngramrnut visade en ökad medvetenhet om tobaksindttatrins
gemensamma kamp mot barnarbete och under den trdsom
progronmmnc’t pågått har det ej upptäckts något fatl av barnarbete.
Swedish Mach kemmoratt fortsätta sitt stöd titt programmet8yej.
under 71119.

ecit

1

-

Lcexntörxtedac’

Totalt antat betydande leverantörer av direkt
material

2018

2017

2016

130

118

136

57

51

61

119

123

122

67

53

27

26

26

29

12

8

29

19

N/A

——
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Projektet harvisatsig vera eftekthaverktyg arbetet med att
adresaera frågan om barnarbete i hela samhötlon. Under
rk’mr tid progm arrrrnet har pågått har ingitt f;tll av barnartistir upptäckts
mdi’ berörda omrädena.

Råtobak
Totalt antal leverantörer av råtobakti
Antal gårdar besökta av Swedish Match Leaf
Operations
Andel inköpt råtobak inkluderal i STP, %31
Antal sjäLvutvärderingxr utförda av leverantörer
av råtobak
Antal tredjepartsgranskningar av leverantörer
av ritobak i reviaionscyketn 2016—2018

Direkt material utöver råtobak
Antal högriskleverantörer av direkt material
utdaerrätohak

‘--.,-

ri

itobat Leaf Operations

-

Data nakudc-a—ac1ajrngar tcrnar,ain ucter2Ot7 cdi 20t8. V2Tcbaccc. Hasse cf Di velw st
samt GaLanissnus
Uvnrartireravråtabak ses sam ni davtia leerantererpertard Ala vserartcre—arOt,bsk
ha- ktsssifcarats scm h.grsktvv-xntcrcr
ti Inom v0 cgxrrerksamhnt hari Vedepartsgransknrgar uttarts ubrtar5P v kai motsarar
ev prantavckApt’5’diok

Revisorns yttrande avseende den Lagstadgade håtLbarhetsrapporten
Titt botagsstämman i Swedish Match AB (pubil, organisationsnummer 55601 5-0756

Uppdrag och ansvarsförde[ning
Det är styrelsen som har ansvaret för hällbarhetsrapporten för år
2018 på sidorna 3 0—47 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade höllbo rhetsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on ÄndiUng och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för värt
uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den /1 mars 2019

Deloitte AB
Peter Ekberg
Auktoriserad visor

Fotoopians överensstämmelse

(

tnalet

C1LL

_C
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En attraktiv arbetsgivare
På Swedish Match är vi övertygade om att vår framgång bygger på medarbetarnas framgång. När våra
medarbetare utveckLas, invotveras och är engagerade bUr de sanna ambassadörer för Swedish Match.
Atta besLut som tas inom HR är förankrade i denna övertygetse.
Human Resources: Så arbetar HR
Majoriteten av Swedish Match HR-aktiviteter sker lokalt inom kon
cernens divisioner. På alla lokala HR-avdelningar finns dedikerade
HR-specialister som arbetar med att säkerställa tydlig kommunika
tion och samordning kring alla HR-initiativ i relation till företagets
medarbetare. HR-organisationerna ser till att företaget förverkligar
sin ambition att aktivt arbeta med talang- och ledarskapsutveckling.
HR arbetar också med tydlig och konsekvent dokumentation samt
säkerställer att allt HR-arbete följer såväl Swedish Match upp
förandekod som lokala lagar, regler och förordningar.
Vi behåtter och utveckLar våra 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 berikar medarbetaren,
chefen, avdelningen och Swedish Match. För att talangerna ska fort
sätta vara motiverade och engagerade arbetar vi kontinuerligt med
följande nyckelom råden:

Kommunikation
För att skapa effektivitet arbetar företaget med 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 medarbetarna möjligheten att anonymt betygsätta sitt jobb och Swedish
Match som företag. Resultatet av undersökningarna används där
efter SC) underlag 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 dc medarbetare som uppnått framgång.
På så sätt stärker vi våra värderingar och uppmuntrar önskvärda
prestationer och beteenden.

Swedish Match 2018
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StoLthet

Stöttning och hjälp
företaget ser till att medarbetarna har de
hjälpmedel som behövs för att kunna pre
stera på en hög nivå. Vi strävat efter en
arbetsbelastning som är hanterbar, att eli
minera hindet som står i vägen för målupp
fyllelse och ser till att material, utrustning
och tillräcklig bemanning finns på plats.
Stöd ges också i form av de förmåner som
Swedish Match erbjuder sina medarbetare.
Bland annat erbjuds ledigheter för person
liga och/eller medicinska skäl när så behövs,
hälso-och pensionsförmäner samt stöd vid
kris för både arbetsrelaterade och person
liga problem. Swedish Match arbetar också
för att medarbetarna ska ges en sund balans
mellan arbetsliv och privatliv.

Team work
Swedish Match värdesätter ett stöttande
arbetsklimat som präglas av laganda.
Swedish Match sätter medarbetarnas
ptoaktiva problemlösningsförmåga i
centrum och vill att medarbetarna kän
ner att det är accepterat att göra fel. Med
rätt typ av ledarskap guidas medarbe
tare att lära av sina misstag samt att öka
sin kunskap och förmåga att prestera
bättre nästa gäng. Swedish Match stöd
jer lagprestationer och uppmuntrar
lagan da. Alla vi på Swedish Match, från sty
relse till arbetsgrupp, tillhör ett och samma
lag. På Swedish Match präglas varje arbets
dag av eget lärande och lärande mellan
medarbetarna.

Inflytande
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.

Lön och förmåner
Swedish Match erbjuder rättvisa och järnställda, rnarknadsmässiga löner och flexibla
förmånspaket för att möta behoven hos vår
viktigaste tillgång medarbetarna. för
månspaketet innehåller bland annat försäk
ringar, betald semester, pensionsförmåner,
friskvårdsbidrag samt andra förmåner som
bidrar till ökad livskvalitet.

Ledarskap
För Swedish Match är det viktigt att alla
medarbetare delar företagets vision och vär
deringar samt har en verklig förståelse för
hur deras arbete och tillämpning av värde
ringarna bidrar till att Swedish Match upp
når sin vision. Precis lika viktigt är det att
medarbetarna alltid upplever att ledarska
pet är i linje med våra värderingar och vår
uppförandekod. Framgångsrikt ledarskap
är fortsatt ett fokusområde för Swedish
Match. Vi är fast beslutna om att fortsätta
utveckla ledare på alla nivåer i organisatio
nen, för att säkerställa vår nuvarande och
framtida framgång.
Kompetensutveckling
Medarbetarna har tillgång till utbildning
och ges utveckling, dels genom fortbildning
inom respektive roll på arbetsplatsen och
dels genom interna och externa utbild
ningar. Under det gångna året har merparten av alla lediga seniora befattningar
tillsatts internt.

Inom Swedish Matchrvi övertygade
om att våra värderingar har en positiv
påverkan på vårt arbete och vårt sätt att
bemöta varandra både professionellt och
personligt, under och efter arbetstid.
Swedish Match har ett högt anseende för
att vi tar vårt samhättsansvar på allvar och
vi har ett samhältsengagemang på de orter
därvår verksamhet är representerad.

—

Arbetsmijö
Swedish Match sätter stort fokus på
arbetsmiljöarbetet som säkerstätler 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
arbetet med att identifiera och ätgärda
potentiella säkerhets- och hälsoproblem.
fabrikerna granskas både av Swedish Match
internt och av oberoende externa parter.
Utöver detta följer 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 uppförandekod har alla
medarbetare rätten att bilda eller gå med i
(icke-väldsbenägna) organisationer och
föreningar.
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INFORMATION TIlL AKTIEÄGARE

Aktieägar
kommunikatio’.
SWEDISH MAICH INFORMATIONSKANALER

FINANSIELLA RAPPORTER

FÖRETAGETS WEBBPLATS
Swedish Match webbplats swedishmatch.com är koncernens främsta infor
mationskälla och tillhandahåller ett brett utbud av information som är relevant
för både finansmarknaden och andra intressenter. Wehbplatsen tillhandahaller
både aktuell och historisk information om koncernens produktsegment, vision
och strategi, bolagsstyining, hållbarhetsarbete och mycket annat. Den innehål
ler också både historisk och aktuell information om aktiekursen. Telefonkonfe
renser på engelska hålls i samband med Swedish Match delårsrapporter och
sänds live på webbplatsen. Pressmeddelanden, presentationer, nedladdnings
bara årsredovisningar och delårsrapporter, samt information om årsstämman,
återfinns under sektionen “Investerare”. Det finns också en prenumerations
tjänst för pressmeddclanden och finansiella rapporter via e-post.
—

—

Swedish Match finansiella rapporter finns
tillgängliga på företagets webbplats. Webb
platsen innehåller också ett arkiv med årsre
dovisningar sedan 1996, när Swedish Match
blev ett börsnoterat företag, samt delårsrap
porter sedan 1997. frän och med 2017 dist
ribueras samtliga finansiella rapporter
enbart i elektronisk form.
De aktieägare som så önskar kan få finan
siella rapporter via e-post genom vår prenu
merationstjänst. Prenumerationen kan när
som helst avslutas genom “Avsluta-länken i
slutet av prenumerationsutskick via e-post.
för frågor, kontakta oss via e-post på
investorrelations@swedishmatch.com eller
genom att skriva till Swedish Match AB,
Investor Relations, 11885 Stockholm.

IR-VERKSAMHET
Swedish Match avdelning för Investor
Retations ansvarar för att förse aktieägare,
investerare, anaLytiker samt finansielLa
mediet med relevant information om boLaget
och dess finansiella stäLtning.
Genom regelbundna möten med investe
rare och analytiker 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 investerare och analytiker under kon
ferenser och möten, vanligtvis i samband
med publiceringen av bolagets delårs
rapporter.
Utöver kvartalsrapportering och telefonkonferenser besökte Swedish Match under
2018 ett flertal länder samt deltog på 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 Boston, Edinburgh, Frankfurt,
Genve, Köpenhamn, London, Madrid,
New York, Paris, Stockholm och Zilrich.
Några av de ämnen som var av särskilt
intresse för investerare och analytiker
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KONTAKTER

KALEN DER
3april2019:

9maj2019:

Avstärnningsdag för årsstärnma 2019

Delårsrapport januari—rnars

9april2019:
Årsstäm rna

18juli2019:
Halvårsrapport januari—juni

10april2019:
Aktien handlas exklusive utdelning

25oktober2019:
Delårsrapport januari—september

11april, 2019:
Föreslagen avstärnningsdag för
utdelning

12 februari 2020:
Bokslutsrapport för 2019

16 april 2019:
Föreslagen dag för utbetalning av
utdelning

www.swedishmatch.com

m’

Ensak Swedish Match prnnumerationsljänsl på
ww swndisbmatch.com/prenumnrera

‘“

Mars 2020:
Årsredovisning för 2019

ÅRSSTÄMMA

UTDELNING

Årsstämma i Swedish Match AB IpublI
äger rurn den 9april2019, klockan 15:30
på biogrefen Skandia, Drottninggatan 52
i Stockholrn. Entrédörrarna till stämman
öppnas klockan 16:30. Mar information
om Swedish Match årsstärnma 2019 finns i
Bolagsstyrningsrapporten på sidan 115.

Styrelsen föreslår en ökad ordinarie
utdelning orn 10:50 SER (9:201. Som
avstämningsdag för rätt att erhålla
utdelning föreslås den 11 april 2019.
Om årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utbetalning av
utdelning ske genom Euroclear Sweden
AB den 16april2019.

www.swedishmatch.com
Mer information finns på koncernens webbplats
wmJ swedishmatch cem/stommarc

under 2018 var tillväxten för cigarrer, snus
och nikotinportionsprodukter (ZYN) i

USA, konkunenssituationen för snus
synnerhet i Sverige och Norge, samt regu
latoriska förändringar i USA, Sverige,
övriga EU samt Norge.
Under 2018 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,
fonder och andra typer av aktierelaterade
värdepapper. Aktiespararna, som grunda
des 1966, har cirka 70000 medlemmar och
är representerat över hela Sverige. Swedish
Match höll presentationer om bolaget
under sammankomster ibland annat
Borås, Ronneby; Stockholm och Västerås.

Investor Relations
and Corporate Sustainability
Emmett Harrison
Tel: 08-6580173
investorrelationsföswedishmatch.com
Emmett Herrison ansvarar för Investor
Relations-relaterade frågor, finansiell
kornmunikation till media, aktieägare.
analytiker och andra intressenter.
Emmett Harrison ansvarar även för
koncernens hållbarhetafrågor.

External Communications
Djuli Holmgren
Tel: 08-6580261
contactusldswedishmatch.com
Djuli Holmgren är ansvarig för
utvecklingen av Swedish Match
årsredovisning och koncernens
webbplats samt annan extern
kommunikation.

Syftet med presentalionerna har varit att ge
en översikt av bolaget samt att tillhanda
hålla specifik information i vissa ämnen
som är av hög relevans för Swedish Match
aktieägare.
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NOTERING: NASDAG STOCKHOLM, LARGE CAPSYMROL: SWMA BöRSVÄRDE VID ÅRETS SIUP’: 59,6 MILJARDER SEKANTAL AKTIER VID ÅRETS SLUT: 175 950 000 ISIN CODE: SE0000310336

Aktien

Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq
Stockhotm. AktiekapitaLet uppgick per den
31 december 2018 tiLL 390 MSEK, fördelat på
175 950 000 aktier med ett kvotvärde av
2:2138 SEK. Varje aktie har en röst.
Omsättning1l
Under 20l8omsattes totalt 194781 893
Swedish Match-aktier på Nasdaq Stock
holm. Den genomsnittliga dagsomsätt
ningen var 0,8 miljoner aktier. Aktiens
omsättningshastighet på Nasdaq Stock
holm uppgick till 107 procent under året,
att jämföra med genomsnittet för Nasdaq
Stockholm på48 procent.

Handetsptatser21
Under 201$ skedde 64 procent av den totala
handeln i Swedish Match-aktien på Nasdaq
Stockholm. Fördelningen av handel på
andra handelsplatser i antal omsatta aktier
under året var: 16 procent för Chi-X, 15 pro
cent för BATS och 5 procent för Turquoise.

KursutveckLing och börsvärde11
Koncernens börsvärde uppgick vid årets
utgång till 59,4 miljarder SEK, en ökning
mcd 2,5 miljarder jämfört med den
31 december 2017, Aktiekursen steg med
8 procent under året, medan OMXS3O
Index minskade med 11 procent. Under
året noterades den lägsta betalkursen,
299:50 SEX, den 6 februari och den högsta
betalkursen, 533:80 SEK, den 21 augusti.

Ägarstruktur3l4l
Det utländska ägandet motsvarade vid årets
slut 78,5 procent av aktiekapitalet, vilket är
en ökning med 5,7 procentenheter jämfört
med 2017. Det svenska ägandet, 21,5 pro
cent, fördelades mellan institutioner med
4,2 procent, aktiefonder med 7,3 procent
och privatpersoner med 10,0 procent av
aktiekapitalet.

Utdetning
Styrelsen kommer till årsstämman att före
slå en ökad ordinarie utdelning om 10:50
per aktie (9:20). Den föreslagna utdelningen
är i överensstämmelse med Swedish Match
ambition 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. Den före
slagna utdelningen motsvarar en ökning
med 14 procent i jämförelse med föregå
ende års ordinarie utdelning och en utbetal
ningsgrad på 51 procent (56) av resultat per
aktie för året. Den föreslagna utdelningen
uppgår till 1 787 MSEK baserat på de 170,2
miljoner aktier som var utestående vid årets
utgång.

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

Största aktieägare
Största aktiedgareht
BtackRock
Cedar Rock Capital
Vanguard

Antat aktier
9967176
5 794 235

SEB Funds

5185421
6 575 628

Oppenheimer

4 365 000

Gabetti/GAMCO
Nordea Fonda

3 901 600
3 760 265
3 585630

JP Morgan Asset Management
Inveaco
Fldellty Internattonat IFILI
Summa 10 ägare

Ovrtga
Detsumma
Aktter som innehades av Swedtsh Match

TotaLt
°

3178894

omvänd nyemission och ger möjlighet att
kontinuerligt arbeta med optimering av
kapitalstrukturen. Storleken pä och omfatt
ningen av aktieåterköpen är beroende av
Swedish Match finansiella ställning, netto
resultat, förväntad framtida lönsamhet,
kassaflöde, investeringar och expansions
planer. Andra faktorer som påverkar åter
köpen är tillgängen på krediter, koncernens
ränte-och skattekostnader samt fria vinstmedel till förfogande. Mer information
om Swedish Match aktieåterköpsprogram
finns i Not 20 Eget kap itcil i koncernens
räkenskaper.

innehav,
procent

Röster.
procent

Ki,tta Nasdag Stockholm
KaPa SIX Firancal InforrraLcri
Eeklsv;ve aktier som innehades av Savnd:sk Match AB, vitka
mctsvaradn 3.26 procent av det totala antalet aktier per
den 31 dncembe 201
KAlla MonlorbyModciar F:narcn AB eni:at sppvtterlr3n
vika ka,tv inklusive Evravlear Swednn AB ock Marningstar
Vissa aktievgarv kan gorom b-aattarrcgotrsr;nz ha kall ott
annat aktiennehav an vad sam Iramg2r av aktebcker

ÄGARSTRUKTUR
PER LAND

-

AKTIEKAPITAL

5,7

5.8

3,3
2.9

3.6

USA

3,0
2,7

Storbritannien

2.6
2,5

2,6

2.2
2.1

2.3

2,0
1.8

2,1
1.9

Anonymt ägande
• Alta övriga

2,2

2143709

1.2

1,3

46417336
123793 369

26,4

27,3

70.6

72,7

170210705

96,7

5 739 295

3.3

100,0
0.0

175950000

100.0

100.0

Regivvnrade dVaktdgande och fcr.vttanegstrerade Vissa aktindgarv kan genom iöraaltarregistrering ha halt ett annat akt:ninnehav
än vad som tramg2ravaktiehchnn

Kalla Manitsr by Mvdater F;rance AB, nni:gl up ter trtn olika kätlor:nklusiae EorsctnarSwnden AB ock Marn’cgstar pnrden
31 docnmber 2016. O Orund au av-uroning av d:cimatv-r kan tctatsummer a.vka,

• Sverige

Salta Mcnitor by Modutar Financn AB, enligt uppgitter trOn
Evrcctear5ecndei AB pnrlt denvrcber2Ot7 Attaevrga
nktcde-vrdvnn aktieaare med 500 aktiernUno tsrrn i USA,
Storbrtannien och Sverige Observera att aktie som inn-ehadas
av Swad.gk Match etlerltnrkop arnxktudnradn

www.swedishmatch.com

‘-

Mer ,nlornatiac om aktier ttrns pS koncernens
wvbbplats wavv swedishmatch comhirvesterarn
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KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING 2016—2018
SEK

Swadish Match
OMX Stockholm 30

—

AKTIEKURS OCH OMSÄTTNtNG 2018

I

Onnsett antal aktier1
j tusantal per rn0nad

SEK

—

Swedsh MateN
OMX Stockholm 30

Nasdm
0I SATS

Chi-X
Turquoise

Omsatt anlal aktier
i tusental per reSoad
62 000

do 000
70 000
60 000
50 000
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911111111111111111111111111111111111H11111111111111111111
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2014
Antal vinsatta akiivr

2016
2015
pS Tasdaq Steckhvlm

2017

2018

0
MAMJJASiiO
v’ viX5Wfa:iraeup

Överföring av kapitat titt Swedish Match aktieägare

TOTALAVKASTNING 2009-2018
Swedish Matck-aktien linklasve utdetninyl
SIX Return Index

SEK
800

180

Cäv SiXiWeti aiXiG1.P

MSEK

2018

2017

2016

2015

2016

Totatt

Utbetald utdetning

2 91 1

2 908

5 522

1 664

1 653

16 259

Återköp av egna
aktier, netto

2 512

1 856

836

9 042

5 423

2 590
5 498

1 269

Totatt

6 771

3 318

2 289

23 301

Furvsiageri utdelning lär utbctairrg 2019 beräknas uppgO till 1787 MSEK, baserat pS antalet vte
ntSeedn aktier älulni av 201 8

Aktiefördetning11
2009

2010

2011

2012

2013

2016

2015

2016

2017

2018

Antal
ägare

Stocleksktass

Antal
%

ägare,

Antat Innehav,
aktier
%

Röster,
%

Ka:a viXseet, a;:vZp

1 000

53 630

93,5

8 808 661

5,0

5,2

RESULTAT OCH UTDELNING PER AKTIE 2016—2018

1

1001—5080

3 128

5,5

6226967

3,5

3,7

SEK

5 001 —20 000

363

0,6

331 1 698

1,9

1,9

20001—50000

88

0,2

2868578

1,6

1,7

50001—100000
100001—1 000000

61
99

0,1
0,2

2912783
33302272

1,7
18,9

1,7
19,6

20
57369

0,0
100,0

60936019
118362738

36,6
67,3

35,8
69,5

—

—

51 867 967

29,5

30,5

—

1000001—

h1[k1[II
2014
2015
• Resultal per aklie time
utspädninq, SEK

•

2016
Ordinarie
uldetnieg, SEK

201811
2017
1 Extra
utdelning, SEK

Styretvens Ivrätag tiO utveivn;

Detsumma
Anonymt ögande
Aktier som innehadea
av Swedish Match
Totatt

1

0,0

5 739 295

3,3

0,0

57370

100,0

175950000

100,0

100,0

O Inklusive aktier som innehades av Swedish Match saint färvaitarregistrerade aktier
Källa. ManitarbyMudularFinanceA8, enligt uppgiiterlrSn EuraciearSwedenA8 perden
31december2018 PS grund av avrundning au decimeter kan totuisummurawika

Aktiedata
2018

2017ii

2016

2015

2016

20:63
20:63

18:88
1 838

27:38
26:66

1448
1262

11:55

20:63

1 6:60

1 439

1 2:79

1 1:55

Resultat per aktie, före utspödnlng, SER
Inktusive större eng0ngspostertl
Inklusive större engOngsposter och exktusive intökter från SIG
Eaklusive Större engngsposter och intäkter fr8n SIG
Resultat peraktie, efter utspadnlng, SEK
Inklusive större eng5ngspostecti

13:23

20:63

18:88

27:38

14:68

13:22

Inklusive större engOngsposteroch eakLusive Inläkterfr8n STG

20:63

18:38

26:46

12:62

11:56

Eaklusive Större engångsposter och intäkter från SIG

20:63
10:5021

1 6:60

14:39

1 279

11:54

16:60

1600

29:50

3,0121

5,14

5,52

9,83

7:50
3.06

5101

349:10

101
323:20

106
28980

205
300:20

244:80

Börsvärde vid årets slut, millarderSEK31
P/E-tal5l
EBII_muttipelOt

59,4

56,9

53,5

16,9
14,6

17,1

10,6

56,7
20.7

16,2

9,6

16,1

16,8

Totalavkastning, %

1 2,7

1 7,6
180 096 690

26,2

180 096 690

6,9
187 116 676
187116 476

22,4
198 675 826
198 583 328

56 682

56 046

Utdelning peraktie, SEK
Direktavkastning vid årets slut, %
Utdelningsandel, exklusIve större engångsposter, %
Börskurs vid årets slut, SEK

GenomsnittlIgt antal utestående aktier, före utspädning
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädntng
Antal aktieäoare

173 665 560
173665 560
57 370

193 506 566
193 530 266
69 806

57
47,9
18,5

67 952

1 FinGret 2017 inkluderar utdelningar irIr STS
ut Utdelning lär 2918 arstyrelsens lurslag 2017, 2016 och 2015 inkluderar eXtra utdelningar am 760SEK per aktie, 730SEK peruktie respektive 21 50SEK per aktie
31 Exklusive aktier som innehades av Swedish Match
‘i Omräknat i enlighet med IFRS tt
Resultat inkluderar storm angOngspostor och intukler trOn STO fram till amtlringen 2017
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iNFORMATiON TILL AKTIEÄGARNA

Femårsäversikt
Koncernens resultatcäkning i sammandrag, MSEK

2015T

2017’

12966

11 222

10556

9660
6 197

2016’

Bruttoresuttat
Större engångsposter

8 133

11 751
7 396

7 226

6 789

—

373

2 256

—62

Röretseresuttat

4812

6592

6620
—431

6008
—463

5988
5 123

3545

Nettoomsättning

2016’

2018

Pinansnetto

—281

—260

Resuttatföreskatt
Årets resuttat

6531
3 578

6353

EBITDA71

5 227

3 400
6 600

6 506

2 803
6 368

—

3780
—510
3270
2 626
4 083

Kuncarnenoresuitat- och bataesraknieg sanattilihärandenutnrtär2Ol7harräknatsorn ieniighet rend IFRS t5 Nettcurnsvttn,ng farOrna 20t6—2016 harterj törbarhetensskulir3knatsorn bratt
presentera intaktsredoviscingon enlighet med umktassiticeringen titt agent under 1FRS t5 Forytterligare InfurmatEon om effekten au antagandet av IERS 15, se Natt
Exklusive större engängsposter

ii

Koncernens batansrakning i sammandrag, MSEK

2018

2817”

2016

2015

2016

Immateriella antäggningsttllgångar
Materiella anläggningatillgångarv!

2 708
2 961

2 088
2 558

1 250
2 563

1 068
2 260

1 030

26

22
22

6 865

1 256
5966

122
2 786
1 689

1 717

1 645

8387

9871

10006

263
3 171
3 998

251

59

73

3 333
3 366

3 161

6 182

Andelar intresseföretag
Ovriga långfristiga tillgångar och operativa fordringar
Ovriga långfristiga finansieLla tillgångar och fordringar

19
1 620

Summa antäggningstittgängar

7113

Ovriga kortfristiga finansiella fordringar
Kortfristiga operativa tillgångar och fordringar

3 762

Likvida medel

226
2 886
6 876

22

2 074
5 233
26

2312

6 948

1 732
6 952

15 335

16 826

6 567
16 573

251

277

1

1

13 987

7 632
13 376

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

—5611

—6 202

16

1

—1 366
1

Summa egetkapital

—5595

—4201

—1 365

252

279

Långfristiga finansieLla avsättningar
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga finansiella skulder41

1 186

1 200

1 168

12 282
1 140

10 277
1 218

8 169

7 803

1 613

931
7 613
1 882

Övriga långfristiga operativa skulder
Summatångfristigaskutder

615
15026

368

369

292

210

13063

11318

10718

10966

1 253

2 047

653

536

208

1 161
188

6516

321
3 013
5382

17577
13376

Summa omsättningstittgångar
Summa tiLlgångar

Kortfristiga räntebärande skulder
Övriga kortfristiga finansiella skuldert1
Övriga kortfristiga operativa skulder
Summakortfristigaskulder
Summaskulder
Summaegetkapitatochskulder
Onrräknat i entighet med mv t

1 229
265
3 085
4559
19582
13987

2 727

871
2 063

4 019

16700

2 993
3856
16572

16296

15335

14824

16573

5368

lekiuderar sksgspianteriegar
Inkivderaraktieri STG redovisat sam tinansiei tiiigOng undec2Rtö, pnnsionstitigdvgar och der vat:nstrume,t.
inkiuderarpensonstörpiiktetserxch tinans:etia derivatiestrument
n: Inkiaderar korttrist;ga tinansietia derivatiestrumnni
2

•

Koncerne’rskassaflädeisamtnandrag. M5EK

2018

2017

2016

2015

2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassatlödefrån investeringsverksamheten
Kassafiöde som överförts till aktieagarna

3 705
—1 206
—5 623

3 602

2 929
3608
—6 771

3 768
—513

3 276
—274

—3 318

—2 290

Kassaflöde trån övrig tinansieringsverksamhet
Minskning/ökning avlikvida medet
Likvida medelvid årets början

1 727
—1 195
3 998

2 007

—605

3364

1 573
1 732

—669
2312

—1 798
—1 085
3 164

—79
3998

59

90

232

3364

1 732

2312

Valutakursdifferens i likvida medel
Cikvidamedelvidåretsslut

83
2886

1 596
—5 698
1 215
713
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Nycevitni

Nettolåneskuld, MSEK
Investeringar i materiella anläggningatillgångar, MSEX
Rörelsemarginal, %
EBITA räntetäckningegrad
Nettolåneakuld/EBITA
Akt!edata
Aktiekapital, MSEK
Ordinarie utdelning per aktie, SEK
Eetra utdelning per aktie, SEK

2018

20171

2016

2015

2014

10863
649
37,1
17,5

8183
369
35,9
12,6

7961
537

7 922
491

8126
223

2,2

37.12

33421

49Q2i

10,1

8,9

7,6

1,9

1,9

1,9

2,1

390

390

10:5001

9:20

390
8:50

390
7:50

7:40

7:50

390
8:00
21:50

20:63

18:88

27:38

16:68

13:23

20:63

18:38
1 6:60

26:66

1 2:62

11:55

14:39

1 2:79

1 1 :55

18:88
18:38

27:38

14:68

13:22

20:63

26:64

12:62

11:56

20:63

16:40

14:39

12:79

11:56

—

Reaultat per aktie, fdre utapödning, SEX
Inktusive större engångsposter
lnkluaive större engångspuster, eakluaive infäkter från STS
Exklusive etörre engångsposter och intäkter från STS
Resultat per aktie, efter utspödning, SEX
lnktuaive större engångspsster
Inklusive större engångsposter, exklusive intäkter från STS
Exklusive större engångsposfer och intäkfer från STS

20:63
20:63

—

:, Alls nyckeitaL har berakvats vxhius:aa starre englngspcster am inget annat anges
2t17 har räknats om: nnkghet med ires la Färiamtorbarhetees shalt har Inne 2016-2016 räknats om lär att erosentew mtaktaredoa:sningnn : enlighet med omhtass:hcenvgen t:5 agent under IFR5 15
Styrelsens tkrstag

1:

Nettxvmsöttnivg per produktsegment, MSEK

2018

281711

20161

2015:.

2016;

Snas och moist snuff
Övriga tobaksprodukter

6 127

5 484
6 634

5 277

5 001

4 283

5 090
3 829

Tönöprodukter

1246

1 314

1 295

10875

10214

1 295
9 128

348

362
10 556

5 240

Nettoomsättningfrånproduktaegment

12612
353

Övrig verksamhet

1 291
11 610
362

11 222

2 832

333

9 460
v 2017 har rabeats om’ estighet med FlIt 15 Fsniamtdrkarhetens skall har inne 2514—2016 räknats om Smalt presentera intabtsredaa’se:egnn : ent:ghet med smblass:hcen:ngen liii agne: under IFRS 15
12 966

Nettoomsättning

11 751

Rörelseresuttat per prodaktsegmevt, MSEK

2018

2017:’

2016:;

201511

201611

Snus och moist snuff
Övriga tobakspredukter

2 791
1 956

2 358

2 197

2 071

1 776

1 705

1 556

2 207
1 109

189

211

219

190

218

4 936

4 345

4122

3815

3 534

—126

—126

—132

—126

—88

—

—

176

360

336

—

—

—

—

—

—

—

—

Töndprodukter
Räretseresuttat från produktsegment
Övrig verksamhet
Resultataedel i STS
Avyttring av aktier i STS

—

Omvärdering till verkligt vörde för STS-aktier
Avytt ring avdietributionsanläggning

Intäkt från ändrad förmåneplan

—

—

—

—

4812

Rärelseresuttat
:1

—

—

Flytt av diatribationsanläggningar
Reatisationsvinst från försäUning av tomt
2017 har räknats om i enlighet med FlIt

197

—

69
—

107
6592

1 208
902

165
—

—

—62

—

—

6420

4808

—

—

3780

15 Fonjamlorbarbetens skall har lnen 226—2v1 6 naknals om tor all eresnelern :nlnk:sredna:sn:ngnn : enlighet med omhiass,tioen:ogen till agen anden 1FRS it
2017::

2016

2015

2016

Snus och moist anuff

45,6

63,0

41,6

60,7

Övriga tobaksprudukter

37,3

38,3

60,6

64,1
39,2

Tändprodukter

15,2

Röretsemarginatfrånproduktsegment

39,1

1 6,4
38,1

39,8
1 6,7
37,9

37,4

Rörelsemarginalperoredektsegrnent.%

‘

Omnäknat i eeLgket med

2018

1 4,7

1 6,8
38,7

eecs
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KvartaLsdata 2017—2018
20171

2018
04

03

02

01

04

03

02

01

Nettoomsättning

3301
2057
1196
—62
1134
925

1852
1088

2833
1783

1091
—26
1066

EBITOA°’

1313

—73
1190
928
1363

1821
1178
—46
1136
906

3053
1939

—73
1232
959

2961
1834
1047
—73
974
766

2915

Bruttoresultat

3336
2085
1263

2951

Röretseresuttat
Finansiella poster, netlo
Resultat före skatt
Periodens resultat

3388
2157
1305

1235
—80
1156
932
1088

Koncernens resullaträkning i sammandrag. MSEK

Nyckeltat
Rärelsemarginat, %
Insesteringari materiella anläggningstillgångar, MSEK
Resultat peraktie töre ulspädning, SEX
Nntlnnmsättning per prnduklsegment. MSEK
Snus och moist snuft
Övriga tohaksprodukter
Tandprodukter
Nettsomsättning från produktsegment
Ovrig verksamhet
Nettoomsättning
Rorelueresuttut per pmduktsegrnent, MSEK
Snus och moist snutt
Övriga lobakuprodukter
Tändprodukter
Rörelseresultat från produktsegment
Övrigverksamhel
Intäkt från ändrad törmånsplan
Avyttring av aktier i Sf0
Realisationsvinst från försäljning av tomt
Rörelseresuttat
Röreluemarginal per produklsegmnnt, %
Snus och moist snuft
Övriga lohaksprodukter
Tändprodukler
Rörelsemarginat från produktsegment
E8ITDA per prodoktsegment, MSEK
Snusochmoislsnutt
Övriga tobaksprodukter
Tdndprodukter
EBITDA per produktsegment

-

1406

1144

—

1162

—91
997
753
1186

812
1185

04

03

02

01

04

03

02

01

36,2

38,5

35,6

179
5:55

39,9
139

37,3
59

5:10

4.22

35,7
89
6:68

63,6

185

37,9
171
5:31

5:61

115
4:36

83
5:07

04

03

02

01

04

03

02

01

1 632
1 233
369

1 601
1 384

1 509

1 386
1 190

1 607

1 377

310
3 295

302
3 266

1 120
341

1 296
1 120
360
2 756

93
3388

92
3336

1 142
308
2 827
88

1 605
1 252
302
2 960
93
3053

3 216
87
3301

1 433

285
2 860
81
2941

2 867
86
2951

2915

77
2833

06

03

02

01

06

03

02

01

725
456

752
519
66

691
557
66
1 293

623
625

622

590
696

31
1 079

612
417
68

—30

—31

536
627
60
1 021
—26

66
1 266
—50

1 317
—12

—

—

—

—

—

—

—

—

1 096
—53
69
66

436
66
1 106
—16

37
1 123
—32

—

—

—

—

—

—

131
107
1 235

—

—

—

—

—

—

1 196

1 305

1 263

1 047

1 178

1 088

03

02

01

06

03

02

01

45,8
67,0
37,S
38,8
14,915,1
39,9
60,0

65,0

45,2

35,7
10,9

63,5
37,2
19,9

62,0
39,6

41,2
38,1
17,7

37,7

38,2

04
64,6
37,0
18.9
38,8

38,2
15,1
39,1

1 091

12,2
37,9

37,1

04

03

02

01

04

03

02

01

795
680

810

744
581

675

663

666
41
1 162

638
78

662
516
67

586

56
1 381

674
657
57

1 180

1 188

1 205

76
1 351

539
57
1 406

466
71
1 100

04

03

02

01

04

03

02

01

68,7

50,6

69,3

68,7

67,2

69,0

65,1

39,0

Tändprodukter

38,9
21,8

65.6
61,2
15,6

39,8
20,9

EolTDAmarginalperproduktsegment

40,7

39,9

EBIT0A murginal per prsduktsngmnnt, %
Snus och moist snuft
Övriga tobakuprodukter

40,5
18,5

37,5
16,6

39,1
23,0

62.0

18,2
62,7

42,6

40,6

61,1

60,0
18.6
62,0

04

03

02

01

04

03

02

01

Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

102

86
16

81
16

85
13

15

77
15

Summa

117

101

100

97

98

80
16
96

80

16

85
16

95

91

04

03

02

01

04

03

02

01

15
—81

16

16

10
—97

9

—87

12
—97

—96

—66

—71

17
—86
—69

—72

—85

—78
—2
—80

Avskrisninger och nedskrieningar, MSEK

Finanunvtto, MSEK
Ränteintäkler
Räntekostnader
Räntekostnader, netto
Utdelning trån STS
Ovriga tinannietla kostnader, nettn
Summa finansnetto
ii

—86

—

—

—

—

4
—62

—2

—4
—73

—1
—73

—73

—87
62

—99
—90

1

—1

65
—6

—66

—91

—24

—

18

—

Omräknai i enLighet med iFR5 is
Exkiustve siarre enggngsposinr
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INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

Definitioner
Swedish Match redovisar ett flertat finansietla mått sem tigger utanför IFRS definitioner latternativa nyckettat, i enlighet med Europeiska värdepappers- och mark
nadsmyndigheten ESMA:s riktlinjer) förattinvesterare och företagsledningen effektivtska kunna bedöma koncernensfinansielta stättning och resultat. Detta inne
bäratt dessa nyckettatinte alltid är jämförbara med mått som andraföretag använder. De ska därförses som ett komplementtill nyckettal som definieras enligt
IFRS. Swedish Match tillämpardessa alternativa nyckettatkonsekvent övertid. Nyckeltalen äralternativa nyckettatentigt ESMA:s rikttinjer om ingetannatanges.
NYCKELTAL

PEFINITION/SERÄKNING

SYFTE

ItTDELNINGSANOEL ta/al

låGa Uldetning förenIngen etterårelsslufl + Resattal per
aktie från kvarvarande verksamhet, före utspadning

Används som ett mått på den precenlaelta andelan netloresultatet
som distrbaeras som atdetning titt aktiedgarna.

DIREKTAvKA5TNING I%I

1000 Utdetning Iföreslagen etteråretsslut) ÷ Borskursvid
årets slut

Oirektaakastning aneands som ett mått på avkastningen till
aktiedgarna

1000 Inarskars vid årets stat börskursvid föregående års
+ betald utdelning + avkastning på återinvesterad
etdetningi + Börskars vid föregående års sIst

Används som ett mått på koncernens totala vdrdeskapande för
aktieägarna, inklusive avkastning och sördeökning/
adrdeminskning på akliekarsen.

TOTALAvKASTNING I%I

—

stall

Anednds som ett mått på marknadsvdrdet 1 retation till koncernens
nettovinstgenerering.

Resaltat per aktie

P/E-TAL

Sorskars aid årets stat

N ETTOOMSATTN ING FRÅN
FROD UKTSEGMENT

Nettoamsättning från rörelsesegmont vilken evkladerar
Ovrig verksamhet

Används som ett mått på Smedish Match kommersiella
kärnverksamhets neltnnmsdttning, oaktat effekten av Ovrig
verksamhet inkt. den svenska fanktionen för distribstionl.

RÖRELSERESULTAT IEStTI FRÅN
PRODUKTSEGMENT

Rörelseressttat från rörelsesegmenf esklssive Ovrig
verksamhet, större engångsposter finansiella poster och
inkomstskalter

Anvöndssometf mått påSwedÄhMafch kommersiella kamverksamhels
operativa msattal,aaktat effektenavsvriöverksamhet inkLdensvenska
funktionen tördistribulioni, pestersem paverkarjämtörbarhefen mellan
periedersamtfinavsiering och fbmfagsbeskattning.

RÖRELSEMARGINAL FRÅN
PRODUKTSEGMENT t%l

1000 Rörelseresultat från pradaktsegment
Nottvomsättning från prodakfaegment

Används som ett mått på Smedish Match kärnverksamhets
tönvamhot, oaktat effekten ovOvrig verksamhet inkt. den svenska
funktionen tördistribulian].

STÖRRE ENGÅNGSFOSTER

Större engångsposter ärsörredovisade intdkter och
kostnader av engångskaraktär som vanligtvis är hänförtiga
till större kapitotvinster eller förluster från avyttringar
större omstrsktareringvkastnader och övriga större intäkter
och kostnader av engångskaraktär under perioden

Används torott intnrmera om poster som påverkarjämförbarheten
mellan periader

EBIT MULTIPEL

(Börsvärde + nettotåneskald v innehov utan bestämmande
intlytavdel vid årets slut + Rörelseressttat

Anaönds som ett mått p0 koncernensvärde i förhållande titt
raretseresuttatgenerering.

ES ITDA

Roretseresultat eoktvsivv större engångspostor, intäkter från
STS, tinansielta poster, inkamstskaft, samt av- och
nedskrivningar på materielta och immaterietta tillgångar

Anvandsssmettalternativt mått på operabvt msaltaf som intepåverkats av
historiska inoestehngormh dessmdovisnngsmässiga hantering och inte
helleraapostarsem påverkarjamförbarheten mellan perioder

ES ITDA FRÅN
FRODUKTSEGMENT

Rörelveresattat från produktsegment esklosise Song
verksamhet, större engångsposter, intäkter från STS,
finansiella pestec inkomstvkstt samt ov- och nedskrivningar
på molonietto och immaterielta tillgångar

Anvunds som ett atfernatvt mått på Swedish Mulch kommersiella
kärnverksamhets nperativa mssltaf som inte påverkots av historiska
investeringaroch dess redovisningsmässiga hantering och inte heller
avpnstersom påverkorjämtörborhefen mattan perisdor.

ESITDA MARGINAL I%l

1000 EBITDA÷ Nettoomsättning

Anaänds som ett alternativt mått på verksamhetens tönsamhet.

ESITDA MARGtNAL FRÅN
FRODUKTSEGMENT (‘Al

100° äBiTDAfrån prodaktsogm.ent÷ Nettoomsallning från

Anaands som ettallernatvl mått på Swedish Match kommersiella

r

prodsktsegment

kärnverksamhets tönsamhet.

FERIODENS RESULTAT,
EXKLUSIVE INTÅKTER FRÅN STG
OCH STORRE ENGÅNGSPOSTER

Perioders resatfaf euktasise inlakter från STS och storre
engångsposler

Ansönds som ett alternativt mått på den topande verksamhetens
resallat för perioden som inte påvakas 00 postersnn påverkar
jamförsarheten mellan perioder

EBITA

Röretseresaltat esklan1vs större engångspostei intökter
från STS, fnansiella poster, inkomstskatt samt an- ocn
redskrivningar på immateriella tillgångar

Anvonds som uppskattr:ing för den topande verksamhetens fria
kassaflöde tillgängligt för betalning av f;nansielta förpliktelser

EBITA RÄNTETACKNINGSGRAD

EBITA

NETTOLÅNESKULD

Kott-echlångfrstga skstderjssterstfnrsökringstmrsaktinner
avseende desso skuldnr+ neltoovsdltningar för pensioneroch
liknande förpliktelser likvida medel och kortfristiga placeringar

Används som ett mått på netto finansiella förpliktelser.

NETTOLÅNESKULD/ESITA

Netfolaneskald ÷ EBITA

Användssom indikation nå den tid Ii ån som krävstöralltinansiera
befintliga fnsnsiella törpliktefsermed koncenons fria kussaftöde
från den löpande verksamheten.

JUSTERAT RESULTAT FER AKTIE

Periodens resultat,esklssive intdklerfrån STS och större
engångspostor ÷ Senamsr.ittlgt antal atestående aktier

Ansöndssomettalternatvt mått törresaltat peaktiesow inte
påvorkats av postnrsnm påveksrjamforbarheten mattan perioder.

BORSVARDE

uörsksrs’dd årets slufoAntolet nkterutvståendevid åmtsstat

Används som ett mått på koncernens marknadsvörde.

+

Anvdnds som ett mått på förmågan att betala räntekastnader

Ränfekustnader— ränteintdkferl

—

Storre engårgspester. MSEK

2018

2017

Nntloskald, MSEK

2018

2017

12 282
1 229

10 277

20

6å

197

Långfristiga rönfebärande skulder
Kortfristiga rönfebörande skslder

Realisalionsviest från fdrsdltning av tomt

—

107

Komponenter av derivat skulderlil

Totalt större engångsposter i röretseresuttatet

—

373

Utdelning från STS

—

107

Neftaavsöttning till pensioner och liknande
förpliktelser

Totalt större engångsposter

—

600

Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar

lnfökt från ändrad förmånsplan
Aiftring av aktier i STS

—

—

69

Nettopensionstillgångar och liknande fordringar21
Komponenter av derivat (tillgångarI’

Nettoskuld
o tnktsderat i OeriOa kafllnnsga skalder i kansemens balansröknina.

1 2S3

1 106

1 146

—2 886

—S 998

—83

—88

—826

—646

10063

0 103

tnkladerai i Oanaa Ungfnsti5a farönngari koncernens katanarakning
5 tnkiaderai i Denna kaflfnssaa oas Ungfriutiaa farhningaroch Oeniga DngfrsIia skalden koncer
nens balansrakning
21

Swedish Match 2å18

/

55

FINANSIELLA RAPPORTER

FINANSIELLA RAPPORTER

CFO kommenterar

‘Thomas Haye5

Swedish Match levererade ett imponerade finansiellt resultat för
2018 med en nettoomsättningsökning om 10 procent och ett ökat
rörelseresultat från produktsegment om 14 procent. Även om vår
rapporterade tillväxt till viss del gynnades av fördelaktiga valuta
kurseffekter och positiva bidrag från de förvärv vi gem)mfört under
2017 och 2018, var det framförallt den starka organiska tillväxten
inom våra två största produktsegment, Snus och moist snuff samt
Ovriga tobaksprodukter, som bidrog till den starka försäljnings
och resultatutvecklingen.
Bidraget till försäljningstillväxten i lokala valutor var relativt jämt
fördelad mellan Snus och moist snufTsamt Övriga tohak.sproduktcr.
Drivande faktorer var volymtillväxt och en gynnsam prisutveckling
för snus i Skandinavien, extraordinär volymtillväxt och lägre opera
tiva kostnader för snus och nikonnportionsprodukter utanför Skan
dinavien, samt volymtillväxt och högre försäljningspriser för cigar
ter i USA. Vi är nöjda med hur dessa tre verksamheter tillsammans
bidrog till rörelseresultatökningen under 20 tS. Vårt resultat för
perioden uppgick till 3 578 MSEK som omvandlades till ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 3 705 MSEK.
Resultatet per aktie för året uppgick till 20:63 SEK, vilket var en
ökning med 9 procent jämfört med året innan. Justerat för större
engångsposter och intäkter hänförliga till STG under 2017 uppgick

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT
2074—2018°
MSEK
20 000

oj

—

____

ökningen till 26 procent. Detjusterade resultatet per aktie påverka
des positivt av en högre rörelsevinst, lägre finansiella kostnader och
skatter samt färre antal utestående aktier.
Skattereformen som antogs sent under 2017 i USA vari stora
delar positiv för Swedish Match och den mest betydande föränd
ringen var den lägre bolagsskattesatsen på federal nivå. Utöver
detta, bör den omedelbara avdragsrätten för kapitalinvesteringar ha
en fortsatt gynnsam effekt för Swedish Match i takt med att vi fort
sätter investera i ökad kapacitet för produktion av ZYN i USA under
kommande år.
1 likhet med 2017, var 2018 ett är då vi gjorde betydande investe
ringar för vår framtida tillväxt. Kassafiöden från investeringsverk
samheten som användes till förvärv av materiella och immateriella
anläggningstillgångar samt bolagsförvärv uppgick under 201$ till
1,2 miljarder SEK jämfört med 1,3 miljarder SEK under 2017. Vad
gäller våra bolagsförvärv så är vi nöjda med såväl de integrerings
ansträngningar som genomförts som de bidrag de tillfört. Under
201$ förvärvades House of Oliver Iwist, en välkänd dansk till
verkare av högkvalitativ tuggtobak i form av tobacco bits, samt
Gotlandssnus, en unikt positionerad svensk tillverkare av snus och
nikotinfria produkter. Förvärven utgör utmärkta komplement till
vår prodtiktportfölj och ger nya dimensioner till våra erbjudanden.
Som framgår av vår framtidsutsikt för 2019 räknar vi också med en
ökad investeringsnivä under 20l9jämfört med 201$ när vi utökat
produktionskapaciteten av ZYN.
Vår finansiella policy står fast liksom målet om att bibehålla en
god kreditriskvärdering. Överskottsmedef som inte behövs i vår
verksamhet eller för strategiska investeringar återförs till våra
aktieägare och under 2018 återförde Swedish Match 5423 MSEK
till aktieägarna. Deo totala utdelningen, inklusive en extrautdel
ning, uppgick till 2 911 MSEK och vi återköpte egna aktier för
2 512 MSEK. för att bibehålla tiexibilitet och hantera den finansiella
risken strävar vi också efter att sprida tidpunkten för när våra
obligationslån förfaller till betalning över många år. Den viktade
genomsnittliga räntan för vår obligationslåneportfölj per den sista
december 2018 var 2,18 procent jämfört med 2,64 procent vid
utgängen av 2017. Den genomsnittliga räntebindningen för vår
obligationslåneportfölj uppgick till 4,1 år per den sista december
20 tS och 96 procent av portföljen utorde lån med fasta räntor.
Vi är väl positionerade för nödvändiga investeringar i vår verksam
het och för investeringar i framtida tillväxtprojekt, samtidigt som
vi avser fortsätta återföra betydande medel till våra aktieägare.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN 2016—2018

ÖVERFÖRT KAPITAL TILL AKTIEÄGARNA
2016—2018
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5000

MSEK
8000

4000

6000

3000
2000

D’lm

1 000
2014

— Nettno,nnöttning

2015

2C16

2017

2018

• Röretsorenuttat

Röretsemarginol,
1

2014

2015

2016

2017

2018
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2017 harrök tsarn er igret r,eed IFRO 5 euh t[eurr
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Färvattningsberättetse
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus
och moist sn tfl Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Koncer
nens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sju länder.
Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMÄ).
2018 var ett mycket framgångsrikt år för Swedish Match, med en
stark finansiell utveckling från våra två största produktsegment.
Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 12966
MSEK (il 751) medan nettoomsättningen från produktsegment
ökade med ii procent till 12612 MSEK (it 410).
Koncernens rörelseresultat uppgick till 4 $12 MSEK (4592). Kon
cernens rörelseresultat föregående år inkluderade större engångs
poster om 373 MSEK. Årets resultat för koncernen uppgick till
3578 MSEK (3400).
Nettoomsättning från produktsegment
För S,tzis och moist snuif ökade nettoomsättningen till 6 127 MSEK
(5484) för helåret. 1 lokala valutor ökade nettoomsättningen med
10 procent.
1 Skandinavien ökade leveransvolymerna med mer än 6 procent.
Ssvedish Match bedömer att bolagets underliggande snusvolymer
på den skandinaviska marknaden (exklusive Gotlandssnus och V2
Tobacco fram till slutet av augusti) ökade med cirka 3 procent.
1 USA ökade nettoomsättningen för moist snuffi lokal valuta.
Den gynnsamma utvecklingen för snus och nikotinportions
produkter utanför Skandinavien var ett resultat av ökade volymer
och bättre priser för både snus och ZYN i USA. Den genomsnittliga
försäljningsvolymen per försäljningsställe för ZYN fortsatte att öka
och ZYN fanns i slutet av 201$ i mer än 13 500 försäljningsställen,
främst i den västra delen av USA.
För Övriga tobaksproduktcr uppgick årets nettoomsättning till
5240 MSEK (4634). 1 lokala valutor ökade nettoomsättningen för
Övriga tobaksprodukter med 11 procent jämfört med föregående är.
Cigarrvolymerna ökade med 5 procent och nettoomsättningen i
amerikanska dollar ökade i en snabbare takt till följd av högre

Nettoomsättning och röretseresu [tat per produktseg ment
Nettoornsättning

genomsnittspriser för “rolled leaf”-cigarrer. samtidigt som ett skifte
sker inom portföljen mot “natural leaf”-cigarrer. Under året ökade
Swedish Match leveransvolymer för “rofled leaf”-cigarrer med
24 procent. För tuggtobak ökade nettoomsättningen i lokala valutor
vilket till största del var hänförligt till förvän’en av V2 Tobaccos och
Oliver Twists tuggtobaksverksamheter. Volymerna för tuggtobak i
USA minskade med 4 procent vilket var en mindre minskning än
för totalmarknaden.
För Tändprodukter uppgick nettoomsättningen för året till 1 246
MSEK (1 291). Nettoomsättn ingen minskade med 4 procent, främst
till följd av en ovanligt svag utveckling för detta produktsegment
under det första kvartalet. Nettoomsättningen för tändare minskade
markant, hänförligt till minskade volymer medan nettoomsättningen
för tändstickor minskade något till följd av negativa valutaeffekter
som till viss del kompeoserades av gynnsamma pris/mix-effekter.
Mer än hälften av årets volymminskniog för leveranser av tändare var
hänförliga till upphörandet av leveranser av lågpriständare, tillver
kade av tredje part, till Storbritannien.
Röretseresuttat från produktsegment
Rörelseresultatet från produktsegment ökade med 14 procent till
4936 MSEK (4 345). Rörelseresultatet ökade för de två större pro
duktsegmenten Snus och ,noist snttjtsamt Övriga tobaksprodukter
medan rörelseresultatet minskade för Tändprodukter. 1 lokala valu
tor ökade rörelseresuftatet från produktsegment med 12 procent.
Rörelseresultatet för Snus och tnoist snttfiökade till 2791 MSEK
(2 358) och inkluderade ett nettoresultat för satsningen på snus och
nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien om 61 MSEK
(—167). Rörelseresultatet för snus i Skandinavien ökade till följd av
ökade volymer och bättre priser men motverkades till viss del av
högre tillverkningskostnader. 1 USA ökade rörelseresuttatet för
moist snuffi lokal valuta. Den gynnsamma finansiella utvecklingen
för snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien var ett
resultat av ökade volymer och bättre priser för både snus och ZYN i
USA men även av lägre marknadsföringskostnader för snus i USA.

Koncernens resuttaträkning i sammandrag

Röretseresuttat

MSEK

2018

2017

2018

2017

MSEK

2018

Snus och moist snuff

6 127

5 486

2 791

2 358

Nettoomsättning

bvriga tobaksproduktcr

5 260

4 636

1 956

1 776

Röretseresuttat

12 966
4 812

Tandprodukter

1 266

1 291

189

211

12612

11 610

6936

6365

353

362

—126

—126

Nettoomsättning och röreLse
resuttatfrnproduktsegment
OVrig verksamhet
Intäkt från ändrad förmånspian

—

Reatisationsvinst från
försäljning av tomt

Avyttring av aktier i STS
Summa
Owrakrrnt enl:ghnI mea FRA 15

—

—

12966

11751

6,812

69

2017T

11 751
6 592
—260

Finanonetto

—281

Skatter
Årets resultat

3 578

—952
3 600

—953

Hdn fört,qt tät:

107

Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inftytande

3 578
0

3 400
0

197

Årets resultat

3578

3600

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

20:63

18:88

6592
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Rörelseresultatet för Övriga tobaksprodukter ökade till 1 956 MSEK
(1 776). 1 lokala valutor ökade rörelseresultatet med 8 procent jäm
fört med föregående år, drivet av den starka utvecklingen för både
“rolled leaf”- och mindre “natural leaf”-cigarrer i USA, och trots
högre FDÄ- avgifter och kostnader.
för tuggtobak ökade rörelseresultatet i lokala valutor vilket till
största del är hänförligt till förvärven av V2 Tobaccos och Oliver
Twists tuggtobaksverksamheter.
Rörelseresultatet för Tändprodukter för heläret uppgick till 189
MSEK (211). Rörelseresultatet minskade vilket främst var hänförligt
till en svag utveckling för tändare. Det redovisade rörelseresultatet
har påverkats av omstruktureringskostnader om totalt 18 MSEK
detta år och 11 MSEK föregående år.
Rörelsemarginalen från produktsegment för heläret uppgick
till 39,1 procent (38,1). Rörelsemarginalen för koncernen för
helåret uppgick till 37,1 procent (39,1 inklusive större engångs
poster).
Betydande händetser under ket
Den 3april2018 förvärvade Swedish Match 100 procent av aktierna
i House of Oliver Twist A/S (Oliver Twist), ett danskt tuggtobaks
företaget. Företaget utvecklar, producerar och säljer tuggtobak
i form av portionsbitar under varumärket Oliver Twist. Köpe
skillingen uppgick till 306 MSEK vilket betalades kontant.
Den 22augusti2018 förvärvade Swedish Match 95 procent av
aktierna i Gotlands Snus AB (Gotlandssnus). Gotlandssnus utveck
lar, tillverkar och säljer populära varumärken såsom Jakobsson’s
(snus) och Qvitt (portionsprodukter utan tobak och nikotin), och
har sin produktionsanläggning på Gotland. Köpeskillingen uppgick
till 283 MSEK och betalades delvis kontant vid förvärvstidpunkten.
Den återstående delen av köpeskillingen är klassificerad som en
säljrevers och betalning förväntas ske under 2020.
Den pågående fabriksutbyggnaden för utökad produktions
kapacitet av ZYN fortskrider enligt plan och förväntas ge en gradvis
kapacitetsökning under 2t) 19. Under 2019 planeras fortsatta inves

teringar i produktionsanläggningen för ZYN, som kommer att
resultera i ytterligare investeringsutgifter.
Större engngsposter
Inga större engångsposter har redovisats under 2018. Koncernens
rörelseresultat föregående år inkluderade större engångsposter om
373 MSEK hänförliga till kapitalvinster från avyttring av aktier i
Scandinavian Tobacco Group (STG) och från avyttring av en tomt
samt en intäkt från ändrad förmånsplan.
Finansnetto
Koncernens finansnctto uppgick till -281 MSEK (-240). finans
nettot för helåret 2017 inlduderade en intäkt i form av utdelning
från STG om 107 MSEK.
Skatter
Skattekostnaden uppgick till 953 MSEK (952), vilket motsvarar en
effektiv skattesats för koncernen om 21,0 procent (21,9). Den effek
tiva skattesatsen för koncernen, exklusive intresseföretag och större
engångsposter, uppgick till2l,7 procent (23,8) för perioden.
Resultat per aktie
Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 20:63 SEK
(18:88) för helåret. Justerat resultat per aktie, exklusive intäkter från
STG och större engångsposter 2017, ökade med 26 procent till
20:63 SEK (16:40).
Likvida medel
Likvida medel uppgick till 2886 MSEK vid periodens slut jämfört
med 3998 MSEK per den 31 december 2017. Outnyttjade garante
rade kreditlöften uppgick per den 31 december 2018 till 1 500 MSEK.
Finansiering och kassaftöde
Kassaflödet frän den löpande verksamheten uppgick till 3 705
MSEK (3402) för helåret. Den starkare utvecklingen för EBITDA

Koncernens kassaftöde i sammandrag

Koncernens batansräkning i sammandrag
MSEK

2018

2017L

MOEK

2018

2017

Antäggningstillgångar

7 113

5946

3 705

Ovriga omsättningstittgångar

3 989

3 634

Kassaflöde från den Löpande verksamheten
Kassaflöde från Investeringsverksamheten

—1 204

3 402
1 596

2 886
13987

3 998
13376

Kassaftäde som överförts till aktieägarna
Kassatlöde från övrig finansieringsverksamhet

—5423
1727

—5 698
1 215

—5 595

—4 201
2 786

Minskning Iökning av likvida medel

2 742
1 2282
3 329

10 277
3 261

Likvida medel
SummatiUgångar
Eget

kapItal

Långfristiga flnansielta skulder och avsättningar

skulder
Kortfristiga skulder och avsättningar
Långfristiga räntebärande

Kortfristiga

räntebärande skulder

Summa eget kapitat och skulder

1 229

1 253

13 987

13 376

—1 195

713

Likvida medel vid årets början

3 998

3 364

Valutakursdifferens likvida medel
Likvidamedetvidåretestut

83
2886

—79
3998
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från produktsegment päverkades negativt av ökat kassautfiöde från
rörelsekapital samt av timing för inkomstskattebetalningar ijäm
förelse med motsvarande period föregående år.
Investeringar i materiella anläggningstillgängar ökade till 649
MSEK (369). Kassafiödet frän investeringsverksamheten under
detta år har påverkats av förvärven av Oliver Twist och Gotlands
snus. Kassaflödet från investeringsverksamheten föregående år
inkluderade förvärvet av V2 Tobacco och påverkades positivt av
intäkter hänförliga tifl avyttring av aktier i STG, försäljning av en
tomt samt utdelning från SIG.
Finansnettot för året uppgick till —281 MSEK (—240). Justerat för
intäkter i form av utdelningar från SIG om 107 MSEK, som redovi
sades i finansnettot under 2017, förbättrades finansnettot mcd 65
NISEK. förbättringen är främst hänförlig till en lägre genomsnittlig
läneränta men som till viss del motverkades av högre genomsnittlig
låneskuld ijämförelse med 2017 års nivåer.
Under 2018 upptogs nya obligationslån om 2846 MSEK och amor
teringar av obligationslån uppgick till 1 230 MSEK. Per den 31 decem
ber 2018 hade Swedish Match 12705 MSEK 1 räntebärande lån, inklu
derat relaterade derivat men exklusive förmånsbestämda pensions
förpliktelser, jämfört med 11123 MSEK per den 31 december2017.
Under 2019 förfaller 1 229 MSEK av de räntebärande lånen till
betalning. för ytterligare information om förfalloprofilen för låne
portföljen, se Not 21 Räntebärnude skulder.
förmånsbeståmda pensionsförpliktelser, netto, minskade till
1 024 MSEK per den 31 december2018 jämfört med 1 05$ MSEK
per den 31 december 2017. Minskningen är främst hänförlig till
högre inbetalningar till pensionspianer och positiva omvärderings
effekter från högre diskonteringsräntor som delvis motverkades av
negativa valutaeffekter.
Per den 31 december 2018 uppgick nettolåneskulden till 10843
MSEK jämfört med $ 183 MSEK per den 31 december 2017.
Utdetnings- Dch finanspoticy
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 EBITÄ.
Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och
nettoskulden mot förväntad framtida lönsamhet och kassafiöde,
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 ärsstämman att föreslå en ökad ordinarie
utdelning om 10:50 SEK per aktie (9:20). Den föreslagna utdel
ningen motsvarar en ökning med 14 procent ijämförelse med före
gående års ordinarie utdelning och en utbetalningsgrad på 51 pro
cent (56) av resultat per aktie för året. Den föreslagna utdelningen
uppgår till 1 787 MSEK beräknat på de 170,2 miljoner aktier som
var utestående vid årets utgång.
Under 2018 har Swedish Match distribuerat totalt 5423 MSEK
(5 49$) till aktieägarna genom ordinarie och extra utdelningar samt
genom aktieåterköp. Swedish Match betalade under 2018 totalt
2911 MSEK i kontant utdelning, bestående av en ordinarie utdel
ning om 1 613 MSEK och en extra utdelning om 1 298 MSEK till
följd av avyttringen av det sista kvarvarande aktieinnehavet i STG.
Aktien
Årsstämman den 11 april2018 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, 5,9 miljoner aktier dragits
in. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter indragningen
av aktier uppgår till 176,0 miljoner aktier med ett kvotvärde av
2:2 138 SEK motsvarande ett aktiekapital om 389,5 MSEK. Varje
aktie har en röst.
1 linje med finanspolicyn äterköptes 5,7 miljoner aktier under
201$ för 2512 MSEK till ett genomsnittspris om 440:75 SEK i enlig
het med bemyndigandc från årsstämmorna 2017 och 2018. Syftet
med äterköpen är främst att Swedish Match ska kunna optimera
kapitalstrukturen. Sedan återköpen inleddes har Swedish Match
äterköpt aktier till ett genomsnittspris om 130:61 SEK. Per den
31 december 2018 var bolagets innehav 5,7 miljoner aktier, moisva
rande 3,26 procent av det totala antalet registrerade aktier. Antalet
uteståendc aktier, netto efter äterköp. uppgick per den 31 december
201$ till 170,2 miljoner.
Styrelsen komtner till årsstämman i april2019 att föreslå en för
nyelse av mandatet att fram till årsstämman 2020 återköpa aktier upp
till ett totalt innehav av egna aktier som inte överstiger 10 procent av
antalet registrerade aktier i Swedish Match.
Övriga händetser
EU-domsto (ens avgörande avseende snus förbudet
Den 22november2018 presenterade EU-domstolen sin dom i frå
gan om förbudet att saluföra svenskt snus i övriga EU-länder.
Domen innebär att svenskt snus fortsatt utestängs från EU:s inre
marknad. EU-domstolens dom kan inte överklagas. Det innebär att
ett eventLtellt framtida hävande av snusförbudet väsentligen är en
politisk fråga.
Svensk regtering av tobak och liknande produkter
1december 201$ antog riksdagen förslaget om ny lagstiftning gäl
lande tobak och liknande produkter som omfattade implemente
ring av EU:s stipulerade spårbarhetssystem för tobaksprodukter, ett
rökförbud på olika offentliga platser utomhus (inklusive restaurang
ers uteserveringar) samt ett krav om ett minimum av2O portioner i
snusdosor. Det tidigare diskuterade förbudet mot marknadsföring
av tobak på försäljningsställen, med specialbutiker för tobak som
enda undantag, och förbudet mot självbetjäning för samtliga
tobaksprodukter på försäljningsställen omfattades inte av den
slutliga lagstiftningen.
EU-domstotens avgörande avseende tuggtobak
Under 2017 hänsköt den tyska förvaltningsdomstolen i Bayern frå
gan om klargörande av definitionen av tuggtobak i tobaksdirektivet
(Directive 2014/4OIEU) till EU-domstolen. 1 enlighet med detta
direktiv är muntobaksprodukter (snus) förbjudna inom EU med
undantag för Sverige, men produkter som definieras som tuggtohak
är tillåtna såvida det inte finns begränsningar i nationell lag. Den
tyska domstolen efterlyste ett klargörande frän EU-domstolen avse
ende ett antal punkter relaterade till definitionen av tuggtobak, vil
ket inkluderade definitionen av “avsedda att tuggas’ EU-domstolen
publicerade sitt avgörande den 17oktober2018.
Enligt EU-domstolen kan endast produkter som konsumeras på
rätt sätt endast om de tuggas, dvs vilkas väsentliga ämnen förutsätter
tuggande för att kunna frigöras i munnen, klassificeras som tugg
tobak. EU-domstolen meddelade att den slutliga bedömningen av
om produkter kan konsumeras på rätt sätt endast genom att tuggas
ankommer på den nationella domstolen som ska lai beaktande
samtliga relevanta objektiva egenskaper för produkterna såsom deras
sammansättning, konsistens, den form i vilken de tillhandahålls och,
i förekommande fall, hur konsumenterna faktiskt använder dem.
Baserat på detta utlåtande ska förvaltningsdomstolen i Bayern
nu utvärdera huruvida V2 Tobaccos chew bags-produkter med
varumärket Thunder och Thunder tuggtobak i lösformat som säljs
i Tyskland ska betraktas som tuggtobak eller inte.
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Beaktat utlåtandet från EU-domstolen är det för närvarande svårt att
förutsäga utfallet från förvaltningsdomstolen i Bayern. Snm Swedish
Match tidigare kommunicerat, kan negativa avgöranden i nationella
domstolar avseende chew bags komma att begränsa Swedish Match
från att distribuera och sälja chew bags i dess nuvarande form inom
EU och därmed negativt påverka det bokförda värdet av Swedish
Match immateriella tillgångar från förvärvet av V2 Tobacco i sep
tember 2017. Under 2018 uppgick nettoomsättningen för chew bags
till 173 MSEK (1,3 procent avkoncernens totala nettoomsättning)
och rörelseresultatet för chew bags uppgick till 68 MSEK (1,4 procent
av koncernens totala rörelseresultat). Cirka hälften av Swedish Match
försäljning av chew bags sker i Tyskland.
Uttalande från FDA -ledamot Scott Gottlieb
Den 15 nnvember 2018 nffentliggjorde ledamoten Scott Gottlieh på
Food and Drug Administration (FDA) i USA ett uttalande i vilket
framgår att FDA avser att föreslå en produktstandard som innebär
att smaker i samtliga typer av cigarrer förbjuds. Uttalandet inklude
rade även att han anser att den förlängda tidsfristen (till augusti
2021) för senaste ansökningsdag för nya produkters registrering
gällande att en produkt i allt väsentligt är densamma som en pro
dukt som tidigare funnits på marknaden (substantial equivalence)
inte ska omfatta smaksatta cigarrcr oavsctt var dc säljs. Dct finns
ingen fastställd tidpunkt för någon eventuell ändring för gällande
reglerinsgar och föreskrifter.
—

Dom från Patant- och marknadsöverdomstolen
Den 29juni2018 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen
dom i målet avseende det standardiserade etikettsystem som
Swedish Match under delar av 2012 och 2013 implementerade 1
företagets egna snuskylar vilka lånas ut till handeln. Domstolen
ändrade Patent- och marknadsdomstolens tidigare dom och kon
staterade att införandet av etikettsystemet inte var i strid med kon
kurrensreglerna. Domstolen lämnade därmed Konkurrensverkets
talan helt utan bifall och Swedish Match ska inte betala den konkur
rensavgift om 38 MSEK som bolaget ålagts i tidigare instans.
Swedish Match kommer också att få ersättning för rättegångskost
nader. Domen kan inte överklagas. Ingen avsättning för konkur
rensskadeavgift hade tidigare upptagits.

HändeLser efter rapporteringsperioden
Den 6 februari 2019 höll FDA:s vetenskapliga rådgivande kommitté
TPSAC (Tobacco Products Scientific Advisory Committee) ett möte
för att ta emot kommentarer från olika parter och för att tillse ett
forum för frågor avseende Swedish Match förnyade ansökan om
erhållandeavklassificeringen MRTP (Modified RiskTobacco Pro
duct) för Generalsnus i USA. Efter kommentarer från TPSAC kom
mer FDA att lämna sitt slutliga beslut beträffande ansökan. Någon
tidpunkt för FDA:s beslut har inte tillkännagivits.
Alternativa nyckeltal
Swedish Match redovisar löpande mått på finansiellt resultat som
kompletterar de mått som finns definierade eller specificerade 1 gäl
lande ramverk för finansiell rapportering. Ledningen använder
dessa mått, alternativa nyckeltal, 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 55 och på företagets webbplats www.swedishmatch.com.
Bolaysstyrningsrapport
Swedish Match hari enlighet med 6 kapitlet 8 § 1 årsredovisnings
lagen valt att upprätta en separat bolagsstyrningsrapport istället för
som en del av förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten
presenteras på sidan t 15—125 och finns också tillgänglig på Swedish
Match webbplats www.swedishmatch.com.

1 bolagsstyrningsrapporten finns också information om riskhan
tering och intcrnkontroll avseende den finansiella rapporteringen,
se sidan 121.

HåLlbarhetsrapport
Swedish Match hari enlighet med 6 kapitlet 11 § i årsredovisnings
lagen valt att upprätta en separat hållbarhetsrapport istället för som
en del av förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten presenteras
på sidan 3 0—47 och finns också tillgänglig på Swedish Match webh
plats wwwswedishmatch.com.
Swedish Match hållbarhetsrapport inkluderar information om
företagets sex fokusomräden inom vilka företaget koncentrerar sitt
strategiska hållbarhetsarbete. De sex fokusområdena är Förbättra
folkfiälsan, Säkerställa hög affärsetik, Främja lika möjligheter, Minska
utsläpp av växthusgaser, Minska avfall och Eliminera barnarbete.
Tillstånd och anmälningsplikt
Samtliga fabriker har under 2018 levt upp till kraven i sina tillstånd.
Snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv är anmälningspliktiga enligt
milj öbalken. Vid fabriken i Vetlanda tillverkas splint och ytteraskar
med plån som används i tändstickstillverkningen. Verksamheten är
tillståndspliktig enligt milj öskyddslagen och tillståndet gäller tills
vidare. Bullernivåer, lagring av timmer och utsläpp av lösnings
medel 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 till vissa
nivåer och begränsar mängden vatten till avlopp, stofthalten 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 personal
Swedish Match huvudkontor, med koncernchef och koncernstaber,
är baserat i Stockholm. Organisationsstrukturen är fördelad på
divisione rna Europe Division, US Divisinn, 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 resultatinriktade 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 Match
satsar även fortsättningsvis på “employer 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 och jäm
ställdhet. MIa medarbetare får ta del av resultatet av undersök
ningen. Utifrån resultatet utvecklar medarbetare och chefer gemen
samt åtgärdsplaner.
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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
prissätta 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 fä 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 produktionsanläggningar i Dominikan
ska republiken och Sverige. Swedish Match har även verksamhet i
Brasilien, Danmark, Filippinerna, Norge och medlemsländer inom
EMU. Därmed kan förändringar avseende tullavgifter och kursför
ändringar i euro, norska kronor, danska kronor, brasilianska real,
dominikanska pesos och framför allt i amerikanska dollar komma
att ha en ogynnsam påverkan på koncernens framtida resultat,
kassaflöde, finansiella ställning eller relativa konkurrensförmåga.
Sådan påverkan kan förekomma både i lokala valutor eller når
valutorna omräknas till svenska kronor för den finansiella rapport
eringen.
Regulatorisk utveckling avseende marknadsföring, försäljning
och konsumtion av tobaksprodukter och andra nikotinprodukter
samt förändringar avseende skatter för tobak, andra produkter som
innehåller nikotin, bolagsskatter och andra skatter i länder där kon
cernen har verksamhet kan komma att ha en ogynnsain eftuikt på
Swedish Match resultat.
Koncernen är involverad i ett antal rättsliga processer. Inga garan
tier kan lämnas om att Swedish Match kommer att vinna målen och
försvaret kan komma att innebära stora kostnader. Även om inte
företagsledningen med säkerhet kan bedöma eventuella skadestånd
i pågående eller kommande tvister, kan dessa processer i sig eller
tillsammans påverka Swedish Match resultat negativt.
Swedish Match har en försiktig och konservativ policy avseende
finansiella risker, vilken uppdateras årligen av bolagets styrelse.
Refinansieringsrisk är risken att inte kunna uppfylla behovet av
franstida finansiering. För att undvika den här risken ska alla lån
som förfaller kunna lösas med kassafiöden från löpande verksam
het. Vidare ska det finnas en hkviditetsreserv som består av till
gängliga likvida medel och outnyttjade kreditlöften. Swedish Match
försöker ha en jämn förfallostruktur på sina län och målet för
räntebindningsperioderna är att ha en jämn och låg räntekostnad.
Eftersom andelen av lånen med fast ränta utgör cirka 96 procent av
den totala låncportföljen, bedöms ränterisken i kassaflödet vara låg.
Ränteswappar och valutaswappar används i huvudsak till 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 i derivat med motparter med
hög kreditvärdighet. Swedish Match exponering för kreditrisker i
kundfordringar är låg med tanke på den diversifierade kundportföljen.
Eftersom valutatransaktionsexponeringen är begränsad sker
valutasäkring enbart från fall till fall. Swedish Match har ingen
tradingverksamhet, det vill säga att bolaget inte tar särskilda
positioner i finansiella instrument för att tjäna på fluktuadoner på
marknaden. För en närmare beskrivning av koncernens finansiella
riskhantering och innehav av finansiella instrument, se Not 26
Finansiella instrument och finansiella risker.

Klausuler avseende ägarförändringar
Swedish Match AB och vissa dotterföretag är parter i avtal med
klausuler avseende ägarförändringar. Obligationer emitterade
under Swedish Match Global Medium Term Note Program på 2000
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 den skandinaviska funktionen för distribution kan
sägas upp om ägarförhållandet inom Swedish Match förändras.
Koncernchefen samt tre andra medlemmar i koocernledningen
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,
jämftirt med arhetsuppgifterna och ansvarsomrädena omedelbart
före förändringen. Dessa personer hari sådana fall rätt till sex
månaders uppsägningstid och avgångsvederlag motsvarande 18
månadslöner. Några ledande befattningshavare inom verksamheten
i USA har också rätt att säga upp sina anställningsavtal under vissa
förutsättningar vid ändrade ägarförhällanden.
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 ärsstämman 2019.
Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och
behålla medarbetare med, för respektive arhetsuppgift, adekvat kom
petens och kvalifikationer. 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 Konccrnledningen som utses efter riktlinjernas antagande
och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den män ingångna
avtal så medger. Detaljer avseende ersättning och förmåner till
Konceroledningen under 2018 framgår av Swedish Match årsredovisning för 2018.
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 marknadsanpas
sad och baserad på varje individs kompetens, hemvist, ansvar och
prestation.
2. Rörlig lön
Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig
lön. Den rörliga lönen kan omfatta både ett ettårigt incitaments
program med utbetalning påföljande år beroende på program
mets utfall och ett långsiktigt program med en prestationsperiod
som inte ska understiga tre är. Den rörliga lönen ska i huvudsak
baseras på specifika, tydliga, förutbestämda och mätbara finan
siella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen i förhål
lande till verkställande direktören samt av Kompensationskom
mittén avseende övriga medlemmar i Koncernledningen. Den
rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen
uch ska reflektera den praxis som gäller i det land där den
enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt.
Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats
på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart
felaktiga.
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3. Vinstandelssystem
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandels
system. För 2019 beräknas den totala kostnaden för avsättningen
till Koncernledningen uppgå till 0,3 MSEK.
4. Pensioner och försäkringar
Ålderspension, invaliditets- och sjukersättning, förmåner avseende
sjuk-vård och livförsäkring ska överensstämma med den pra’ds 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 m.m.
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 frängå de av holagsstämman beslutade rikt
linjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.
8. Beredning och beslut
Det ska inom Swedish Match styrelse finnas en kompensations
kommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och övriga anställningsvillkor för Koncernledningen
utom såvitt avser den verkställande direktören. Kommittén ska
även bereda och framlägga beslutsförslag för styrelsen i frågor
rörande lön och annan ersättning och övriga anstiillningsvilllcor
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 2018.

Tillämpning av riktlinjerna avseende rörlig lön 2019
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 miximalt uppgå till 70 respektive 60 pro
cent av den fasta lönen för 2019.1 syfte att följa lokal marknads
praxis ska motsvarande lön för koncernledningsmedlemmar som
är bosatta utanför Sverige maximalt uppgå till 70 procent av den
fasta lönen för 2019. Med förbehåll för berättigade undantag ska
den maximala rörliga lönen reduceras med motsvarande 20 pro
centenheter 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 år. Dessa beslut fattas av styrelsen
i förhållande till den verkställande direktören samt av kompensa
tionskommittén i förhållande till Koncernledningen i övrigt.
Kostnaden för rörlig lön enligt det ettåriga incitaments
programmet för Koncernledningen för 2019 beräknas’) uppgå
till mellan 0 MSEK och 20 MSEK beroende på utfall.
2. Långsiktigt program för rörlig lön
Den långsiktiga rörliga lönen för verkställande direktören och
övriga medlemmar av Koncernledningen ska, med undantag för
vad som anges nedan, maximalt kunna uppgå till antingen
45 procent av den fasta lönen 2019 eller 750 000 SEK, beroende
på Koncernmedlemmens ansvarsområde. Med förbehåll för
berättigade undantag ska samtliga koncernledningsmedlemmar
förvärva aktier i bolaget för hela den erhållna nettoutbetalningen
efter skatt och behålla dessa aktier i minst två ån Koncernled
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 2019, men som mäts under
hela prestationsperioden 2019-2021. Huvuddelen av utfallet
baseras på koncernens rörelseresultat från produktsegmenten
under 2019-2021 och resterande del baseras på nettoomsätt
ningen exklusive SMD Logistics AB för perioden 2019-2021. För
båda kriterierna krävs en förb ättring jämfört med 2018 för att det
ska ge utfall i programmet.
Under 2019 beräknas’) den totala kostnaden för Koncernledningens långsiktiga program uppgå till mellan 0 MSEK och
18 MSEK beroende på utfallet av programmet. För information
om de avårsstämman i april 2018 fastställda riktlinjerna för
ersättning till koncernledningen se Not 6 Personal.

Fra mtidsutsikt
Swedish Match förväntar sig att intresset från konsumenter, indu
strin och beslutsfattare för mindre skadliga alternativ till cigaretter
kommer att fortsätta. Genom att tillhandahålla produkter som är
erkänt säkrare alternativ till cigaretter är vår ambition att skapa
värde både för våra aktieägare och för samhället.
För helåret 2019 fön’äntar sig Swedish Match att den skandina
viska snusmarknaden fortsätter att växa och att den intensiva kon
kurrenssituationen kvarstår. Swedish Match förväntar sig tillväxt på
marknaden för snus och nikotinportionsprodukter i USA. På mark
naden för moist snuffi USA förväntar vi oss fortsatt tillväxt för por
tionsprodukter. För tuggtobak i USA förväntar vi oss att marknaden
fortsätter att minska. 1 både Skandinavien och på marknader utan
för Skandinavien förväntar vi oss tillväxt och ökad konkurrens för
nikotinportionsprodukter (både för produkter som inte innehåller
tobak och för produkter som innehåller en liten del tobak).
1 Beräkmngen ar gjord ulilr5n anlagandel all anlalel medlemmar Koncerniedningen or olorandral
och en anlagen växelkurn mellan 5EK och U50 omS 6947
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Vi kommer fortsatta att utvärdera tilväxtmöjligheter för rökfri
tobak och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien. 1 USA
kommer vi bredda distributionen för ZYN för att göra denna popu
lära produkt tillgänglig nationellt. För ZYN kommer även ytterli
gare utvalda marknader utanför USA att övervägas. Beslutet om att
öka omfattningen av investeringen i kapacitet för produktion av
ZYN i USA förväntas resultera i ökade investeringar under 2019
jämfört med 2018.
För helåret förväntar sig Swedish Match viss tillväxt på cigarrmarknaden i USA. Swedish Match förväntar sig att konkurrensen
på cigarrmarknaden kommer att vara fortsatt intensiv.
Baserat på nuvarande valutakurser förväntar sig Swedish Match
att valutaomräkningar kommer att ha en positiv inverkan på både
nettoomsättning och rörelseresultat på koncernnivå under det
första kvartalet 2019.
Dcn cffcktiva bolagsskattcn för konccrncn för 2019, cxklusive
intressebolag och större engångsposter, förväntas vara mellan
22 och 23 procent (21,7).
Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs
inom verksamheten till aktieägarna.

Swedish Match AB (pubti
Swedish Match AB (publ) är moderbolag i Swedish Match
koncernen. Moderbolagets intäkter härrör främst från utdelningar
och erhållna koncernbidnsg från dotterbolag.
Moderbolagets nettoomsättning för hel året 2018 uppgick till
48 MSEK (47). Resultatet före skatt uppgick till 1 706 MSEK (6664)
och nettoresultatet för året uppgick till 1 328 MSEK (6367).
Minskningen av nettoresultatet för året är främst hänförlig till lägre
utdelningar från dotterbolag och högre nedskrivningar av aktier i
dotterbolag i jämförelse med föregående år.

Under året erhöll moderbolaget utdelningar om 1 246 MSEK
(23 827) av vilka 630 MSEK är hän förliga till en sakutdeln ing
avseende andelar i dotterbolag. Den högre utdelningen föregående
år var hänförlig till vinst från avyttring av aktier i STG. Dessutom
erhölls föregående år en ytterligare intäkt om 107 MSEK från
försäljningen av en tomt som låg intill den tidigare huvudkontors
fastigheten i Stockholm och som såldes 2007. En nedskrivning av
aktier i dotterbolag om 1 247 MSEK har redovisats under 2018
vilken främst var ett resultat av minskat eget kapital i dotterbolag
till följd av utbetalda utdelningar. Undcr ärct betalades kapitaltill
skott om 114 MSEK till dotterbolag. Koncernbidrag om, netto,
2 663 MSEK (2415) erhölls under året.
Den redovisade ökningen av administrationskostnader härrör
främst till en intäkt av engängskaraktär föregäende år hänförhg till
ett överskott från en pensionsförsäkring som ingåtts under tidigare
år relaterad till överlåtna förmånsbestämda pensionsförpllktelser
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 uppgick amorteringar av obligationslån till 1 250 MSEK
och nya obligationslän om 2 846 MSEK har upptagits.
Under året återköpte moderbolaget 5,7 miljoner (8,8) egna aktier
om 2512 MSEK (2590).
Utdelning om 291 t MSEK (2908) har utbetalats under året.
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Styrsis ftrsta till vnstdiposition
Som framgår av balansräkningen för moderbolaget står följande belopp till ärsstämmans förfogande:
Balanserade vinetmedet inktusive reserv för verkligt värde

SEK

13 436 322 960

Årets resultat

SEK
SEK

1 327 998 663
16764321603

SEK
SEK

1 787212 603
12 977 109 000

SEK

14764321403

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Till aktieägarna utdelas 1050 501< peraktie baserat på 170 210 705 aktier utestående vid sLutet av 2018
Vinstmedel att balan5eras i ny räkning

Resultat och halansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 9 april 2019 för faststäilelse. Styrelsen föreslår vidare att avstämningen av
i Euroctear Sweden AB registrerade aktieägare sker den 11 april 2019.

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 (OG)
nr 1606/2002 av den 19juli2002 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 nioderbolagets och koncernens verksamheter,
ställning och resultat, och beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen Står inför.

1cL
Conny Karlsson

Styroisens

Stockholm den 11mars2019

Charles A. Blixt

Andrew Cripps

OtyreIselcdorrct

VLS erdfsronde

Otjrvlsetvdsrnct

Pär-Ola Olausson

Drag-

stynrlsctcdarnot

oposic

5tyreIetedrrct

LDaMg
VkuaIarid. 5rvku
ccc kzncernchef

Vår revisionsberättelse h- lä n s en 14mars2019
0

tt.

Peter Ekberg
Auktoriser-ad revisor

FocfrDpft1ns övetorlsstämmelse
m crt

€t

intyås:

C1t2.wtt E’L,4-cg.
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cTflS

sut;knnq
Not

MSEK

2018

Omräknat
2017

Nettoomsättning inklusive tobaksskatt

16 335

15 025

Avgår, tobaksskatt
Nettoomsättning

—3 369
12966

—3 273
11 751

—6 832

—4 356

8133
—2 640

—2 315

3

Kostnad försåtda varor
Bruttoresuttat
Försäljningskostnader

—889

—871

5

5

—1

15

3

Administrationskostnader
Ovriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
Resuttatandet intresseföretag
Intäkt från ändrad förmånsptan
Reatisationsvinst från försäljning av tomt

—

—

Avyttring av aktieri STS
Röretseresuttat

—

3,6,7,8,22,27

UtdeLning från STS
FinansielLa kostnader
9

Resuttatföreskatt
10

Skatter

4 812
—

FinansielLa intakter

Finansnetto

7396

Årets resultat

10
69
107
197

4 592
107

65

49

—346

—396

—281

—260

4531

6353

—953
3578

3 600

3 578

3 400

—952

Hän förllgt till:
Moderbolagets aktieägare

0

0

3 578

3 600

11

20:63

1 8:88

Not

2018

Omräknat
2017

3 578

3 600

331
—2
39

—11

—301
—6
—126
22
—80
—230
23

356

—697

Innehav utan bestämmande inflytande

Årets resultat
Resultat per aktie, före och efter utspädning. SER

r rt; r
MSEK

Årets tesuttat
Ovrigt totalrosultat som kan om föras titl resultaträkningen

Omräkningsdifferens vid omräkning av uttändska verksamheter
Omräkningsdifferens som överförts tillårets resultat
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaftödessäkringar
Förändringarverkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat
Förändringi verkligt värde förSTG aktier
Förändring i verkligt värde för STS aktier som överförts till årets resultat
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat

20
20
20
20
20
20

10

Oetsumma,nettoefterskatt

—

—

—

Ovrigt totatresultat som inte kommer att om föras tät resutfaträkningen
Aktuarietla vinster/förluster avseende pensioner. inkl särskild löneskatt

22

118

116

Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat

10

—38

—133

80

—17

436
4016

—715
2 686

Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

4 016
0

2 686
0

Åretstotatresuttat

4016

2686

Detsumma,nettoefterskatt
Övrigt totatresuttat, netto efter skatt
Årets totattesuttat
Hän förligt titt:
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KonceroDns bansräknng
Omräknat
31december2017

Not

31 december2018

12
13

2 708

2 088

Materiella anläggningstillgOngar

2 816

2 418

MSEK

TiLlgångar
Immaterielta anläggningstiUg4ngar
Skogsp[anteringar

16
15

126
26

139

Andelar i intresseföretag
Ovriga l5ngfristiga fordringar

16

910

711

Uppskjutna skattefordringar

10

Summa antaggningstillgångar

22

530

566

7173

5 944

Varutager

17

1 600

1 375

Kundlordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

1 636

1 536

119
71

81
268

562
2886

193
3 998

6 876
13987

7 432
13376

Aktiekapital

390

390

Reserver

660

286

—6 661

—6 876

—5611

—6 202

Skattefordringar
Ovriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstitlgångar

16
19

SUMMATILLGÅNGAR
Eget kapital

20

Balanserat resuttat inklusive Scets resultat
Eget kapital hänförtigt titt moderbolagets aktieägare

:

Innehav utan bestammande inflytande

SUMMA EGET KAPITAL

16

1

—5595

—6201

12 282

10 277

Skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Ovriga långfristiga skulder

21,26
26

93

147

Avsättningar titt pensioner och liknande förpliktelser

22

1 106

1 166

Ovriga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder

23

456

559

10

1 086
75 026

73 063

Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskutder

21,26

96

1 253
353
369

1 826
938

1 569
883

1 229
371

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Avsättningar
Summa kortfristiga skulder

23

25

935

98

107

6559

4514

SUMMASKULDER

19582

17577

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 987

13 376

-
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F.r]i1r å koce rs eget kit
Eget kapital hänfötliat till moderbolagets aktiedaare

2017
MSEK

Not

Ingående eget kapitatvid årets början

20

Andrad redovisningapuncip

Justerat eget kapital vid årets början
Årets resultat

Avsättning till fri reserv genom indragning av egna
aktier

—1 365

—1 389

1

—23
—1 388

3 600

3 600

0

3 600

—17
3 383

—715
2 686

0

—715
2 686

—2 908
—2 590

—2 908

390

982
—

—697
—697

—

—

—

—

16

390

Utgåendeegetkapitatvidåretsslut

—

—

286

—2 590

16
—14
—6876

MSEK

Not

lngåendeegetkapitatvidåretsbörjan

20

Aktekapital

—

—

—

—6202

—

—

—

—13
13

—

—

—

—

390

660

—

—6201

Innehav utan

—6202

1

—6201

3 578

3 578
636
6076

0
0

3 578
636

0
0

—2911

—

356

—

—6876

286

—

—

1

—2 908
—2 590

Totalt
eget kapital

390

—

0
—

Summa

Reservor

356

0

bestämmande
inflytande

Balanserat
resultat

—

—

—

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

2018

Utgående eget kapitatvid årets slut

1

—23

—

—14

Fondemission

Avsättning till fri reserv genom indragning av egna
aktier
Fondemission
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

—1 366

—23
—2 761

982

—

—

Utdelning
Återköp av egna aktier

Utdelning
Återköp av egna aktier

—2737

390

—

Årets totatresuttat

Äretstotalresuttat

Totalt
eget kapital

Reserver

Balanserat
resultat

—

Årets övrigt totalreuultat. netto etter skatt

Årets resultat
Årets övrigt totalresuttat, netto etter skatt

Summa

Innehav utan
bestammande
inflytunde

-

-

Aktiekapital

80
3658
—2911
—2 512
13
—13
—

—6661

—2911
—2 512

—

4014

—2 512
—

—

—

—

—

—

15
16

15
—5595

—

—5611
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Koncernens kassaftödesanatys
MSEK

Not

Den löpande verksamheten
Resuttat före skatt
Resultatandetari intresseföretag

31

2018

2017

4 531

4 353

—3

—10

Utdelningarerhåttna från intresseföreteg
Poster som inte ingår 1 kassaflöde mm.

3
376

0
—

175

Betald inkomstskatt

—958

—611

Kassaflöde från den töpande verksamheten före förändringar av
röretsekapitat
Förändringar av röretsekapital

3 947

3 557

Okning
Okning

l—]/ Minskning (÷ avvarutager
t—)/ Minskning t÷) av röretsefordringar
Okning I+)/ Minskning (—1 av röretseskulder

—93

—83

—317

—33

Kassaflöde från den töpande verksamheten

168
3 705

3 402

—38

Investeringsverksamheten
Förvärv av materietta antäggningstittgångar
Avyttring av materietta antäggningstillgångar
Förvärv av immaterielta antäggningvtiltgångar

13, 16

—

Förvärv av dotterföretag

—

Intäkter från försätining av tomt
Avyttring av aktier 1 STS

669

369
7

—17
561

—8
929

—

—

Utdelning från STS
Förändring i finansiella fordringar mm.
Kassaftöde från investecingsverksamheten

—

3

—

107
2 660
107

—

0

20

—1 204

1 596

—

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån

2 866

3 293

—1 252

—1 988

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

—2911

—2 908

Återköp av egna aktier

—2 512

—2 590

136

—90

Kassaftöde från finansieringsverksamheten

—3
—3 697

0
—6 283

Minskning/ökning av likvida medel

Reatiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument
Ovrigt

—

—1 195

713

Likvida medel vid årets början

3 998

3 364

Vatutadifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets sLut

83
2886

—79
3 998
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Noter för konc&nen
Redovisningsprinciper
Alla belopp i noterna till koncernens finansiella rapporter är i miljoner svenska kronor
(MSEK) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser Iliregående år, 2017.
Överensstämmelse med normgivning och tag
Koneernredovisningen har opprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (1FRS) samt tolkningsuttalanden frän IFRS Interpretations
Committee som har godkänts av Europeiska kommissionen för tillämpning inons
EL’. Vidare har PER 1 Kompletterande redovisningsnormer för kuncerner, utfär
dat av Rådet för finansiell rapportering. tillämpats. slnderholaget tillämpar
samma redovisningsprinciper som koncernen sstom i de fall som anges nedan
under avsnittet “Moderbolagets redovisningsprinciper7 Årsredovisningen och
koncernredovisningen godkändes fiir publicering av styrelsen och koncernens
verkställande direktör den 14mars2019.
Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets
och koncernens finansiella rapporter
De finansiella rapporterssa presenteras i svenska krossor (SEK) som också är
nsoderbolagets rapporteringsvaluta. Samtliga belopp ons inte annat anges, är
avrundade till närmaste miljontal. Sifforna i rapporten baseras pä kunsuliderings
systemet som är i tusental kronor Genom avrundning av sitfror i tabeller kan det
förekomma att totalbelsspp inte motsvarar summan av ingående avrundade heltaL
fillgåssgar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, flirutom
vissa tinansiella tillgångar och skulder samt biologiska tillgångar som värderas till
verkligt värde. De firsansirlla tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde
hesnår av derivatinstrument Massificerade som finasssiella tillgångarvärderade till
verkligt värde via resuhaträkningen eller övrigt tsstalresultat. Biologiska tillgångar
avser skogsplanteringsr. Tillgångar och grupper av tillgångar som klassificeras som
tillgängar för försäljning redovisas som tillgångar till tiirsäljning från det datum
vissa händelser bekräftar att tillgängarna eller grupperna av tillgångar är tlll försälj
ning. Tillgångar för försäljning redovisas till det lägsta av bokfört värde och verk
ligt värde justerat för försäljningskostnader.
Bedömningar och uppskattningari de finansiella rapporterna
Att upprätta de fnssnsiella rapportema i enlighet med IFRS kräver att företagsled
ningen gör bedömningsrueh antaganden som påverkar redovisningsprineiperna och
de redosisade beloppen för tillgångas shildes intäkaer orh kostnader Bedömning
arna och antagandena är baserade på historiska erfarenlseter och ett antal andra fakto
rer som under rådande födsållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kats dock
avvika frän dessa bedömningar och antaganden. Bedömningar och antaganden gran
skas regelbundet och ändrade bedömningar redovisas ssndera tell period. Bedöm
ningargjorda avfiiretagsledningen vid tillämpningen av IFRS sonshar en betydande
issverkanpå de finansiella rappssrtema och de uppskattningar som kan medfiira
väsentliga justeringar i påföljsnde års finansiella rapporter beskrivs närnsare i Not2
Kritiska uppskattningar erh bedömningar.
Väsentliga tillämpade rsdovianingsprinciper
Nedan beskrivna redovisnissgsprinciper har tillämpats konsekvent på samtliga
perioder som peesenteeas i koncernens finansiella rapporter Vid undantag från
nedan beskrivna redovisningsprineiper beskrivs dessa i sådana fall i fotnoter till
de flnasssiella rapporter där undantaget Ilirekommer.

Nya standarder, ändringar och tolkningsuttalanden
Från den 1januari2018 tillämpar Ssvedish Mateh IFRS 9 Finansiella instrument
som ersätter LAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och Värdering samt
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder sons ersätter LAS 18 Intäkter och LAS tt
Entreprenadavtal och tillhörande tolkningar.
Av de två nya standarderna är det endast tillämpningen av IFRS 15 Intäkter från
avtal nsed kunder som har haft en betydande effekt på Sseedish Match finansiella
rspportering. IFRS 15 har en betydande inverkan på intäktsredosisningen för den
svenska funktionen för distribution men har ingen effekt på verksamhetens redo
visade resultat.
Ovriga nya IFRS standarder, ändringar och tolkningsuttälanden för gällande
standarder tfflåmpade 1januari2018 eller senare har inte haft någon väsentlig
påverkan på koncerssens finansiella resultat eller ställrsissg.
IFRS 15— lntäkter från avtal med kunder
Det övergripsnde syftet sned IFRS tå är att intäkterna ska redovisas Isär kontrol
less as-, till kunden, utlovade varor eller tjånster överfiirts till det fiirväntade belop
pet för den aktuella leveransen, inkluderat förväntad rörlig ersättning. Princi
perna beskrivs närmare i avsnittet bstökter nedan.
Övergång till IFRS 15
Tillämpningen avtFRS 15 har resulterat i en minskad försäljning sanst minskad
kostnad lEr såldavaror avseende distribuerade tredje parts tubalmprodukterjäns
flirt medhur Swedish Mateh tidigare redovisade sådan försäljning och kostnad för
flirsäljning i enlighet nsed LAS 18. Enligt IFRS 15 konklssderades att den svenska
funktionen fiir distribution, vid merpaften av tnsnsaktinnerna, agerar som agent,
och inte som huvudman. 1 de fall därden svenska funktionen för distribution agerar
som agent msstsvarar redssvisad isstäkt nu den distributissnsavgift som erhålls frän
huvudmännen (tillverkarna av varorna) för att tillse att varorna levereras till detalj
Isasideln. Distributiosssavgiften motsvarar bruttnresultatet som tidigare redovisats
lEr dessa rransainioner enligt lAS 18, dvs beloppet som kvarstår från den ersätt
ning som erhålls från detaljlsandeln efter att betslning till Isuvudmännen har skett.
Att redovisa distributionavgiftess istället för bruttobeloppes som faktureras mins
kar väsentligen Ssvedish Mstrh nettoomsätining men påverkar inte rörelseresulta
tel. Följaktligen redssvisas inte vamlager relaterat till tredje paris produkter, flårvilka
den svenska funktiossen hår distribution agerar som agent i samband med leverans
tel detaljkandeln, i Ssvedish Mateh balamrälming. Den svenska funktionen för dist
ributinn har begränsad kontroll över sådant s’ardager och redovisar det därmed
inte som en tillgång.
Till följd av insplensenteringen av den nya standarden har segmentsrapporte
ringen ändrats från och med 2018. Dettabeskrivs närmare i avsnittetSegsnenlsrap
pertering nedan.
IFRS 15 hade ävess en inveekanpå intäktsredovisningen avseende tidpunkten för
returnerade varor inom segmentet Snus och moist snulf, med est immoteriell effekt
på kssncerns finansiella rappurtering.
Den nya standarden har tillämpats retnsaktivt med den aekumulerade över
gätsgseffckten redovisad som ess justering på öppningsbalasssen för intjänade vinst
nsedel i eget kapital per den 1januari2017. Jämförelsetal Rår 2017 hari den här rap
porten räknats om i enlighet med LAS 8 ändring av Rednvisningsprinrip samt till
lämpning avlättnadsregler ienlighet med DElS 15. Ingen omräkning av tidigare
perioder har skett för avslutade kundkontnln som redovisats enligt LAS 18 Intåkter
ncls tillhörande tollusingar 1 syfte att förbäurajämnförbarheten har kosseememss net
toomsättssing i femårsösersikten för åren 20l4—201ö räknats om för att presentera
intäktsreduvisningen i enlighet med omklassiöcering av den svenska distributions
funktionen till agent under IFRS ts.
1 tabellerna nedan presenteras en avstämning av redovisningseffekterna från tlll
lämpningen av IFRS tå för ingående balans för 2017 och för heläret 2017.
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Jasferingar för ösergångseffettertilt IFRS 15

Ksncersens ressliströkning i sammandrag. MSEK
Nettoomsättning
Koslnaö för sålda varor

Bruttoresultat
Försäljnings- och sdministralionsksstnader
Ressltafsnöel 1 intressetöretag
Större engångsposler
Rörelseresultat

Hetår 2817
16 101
—8 707
7 395
—3 107
10
373
6 591

Finansneffo

—24t

Resultat förs skatt
Sksffer

4 352
—952
3 400

Periudena resultat

Omkiassificering från
husadman till agent

Nottoförändring för
avsättning för
retarnerade varor

Omräknat
hetår 2017

1

1 1 751

—4 351
6 351

—

1

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1

—

—

—

—6 356
7 396

—3 187
10

373
4 592

—260
4 353

0

—952

1

3 400

1

3 400
0

Häntörtigf till:

Moderbolagets aktieägare
Innehav alan bestämmande inflytande

3 601
0

Periodene resultat

3 400

Resultat per aktie. SEK

18:88

—

—

—

1

—

—

—

Jasferingar för ösergångseffetler till IFRS 15
Omklassificering från
Avsättning tör
Koncernens bstansräkning i sammandrag, MSEK

31 dec 2017

hsssdman till agent

Samme anfäggningslillgångar

5 966

Samma omsäffningsfillgångar
Summatillgångar

7 699

—267

13643

—267

retarnerade varar

—

—

—

—

10:88

Omräknat
31 dec 2017

5 966
7 632
13376

Eget kapitel hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

—6 179

Summa eget kapital

—4 178

Summa långfristiga skalder
Samma kortfristiga skalder

13 å63

—

—

6 75å

—267

23

4 516

Summaskulder

17821
13 643

—267
—267

23

17577
13 376

Summa eget kapital och skulder

IFRS 9— Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument medför nya principer för klassificering och värde
ring av finansiella tillgångar och skulder, inkluderar en ny modell för ftirväntade
kreditförluster för att beräkna nedskeivning av finansiella tillgångar och innebär
nya krav för allmän säkringsredovisning som syftar till förenkling och anpassning
till koncernens riskhanteringsstrategi.
Övergdng till IFRS 9
IFRS 9 har inte medfört nägon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rap
porter då Swedish Match pnlicy för klassificering och värdering är överensstäm
mande med den nya standarden, kreditförluster är inte materiella och säkrings
transaktioner kommer enligt den nya standarden an behandlas på samma sätt
som tidigare.
Den nya standarden tillämpas från den t januari 2018. Finansiella instrument
för 2017 i denna rapport presenteras i enlighet med den tidigare standarden, lAS
39. För beskrivssing av tillämpade redovisningsprinciper under lAS 39 Dr finan
siella instrument Dr 2017 hänvisas till Not 1 Redovisningsprinriper i Ssvedish
Match årsredovisning för 2017, För ytterligare information, se också Not 26
Finansiella instrument orhfinansiella risker i årets årsrednvisning.
Nya IFRS och tolkningsuttalanden som ännu inte har börjat tillämpas

Ett antal nya standarder, ändringar i standacder och tolkningar av standarder gäl
ler frän 2019 eller senare och har inte tillämpats i dessa finansiella rapporter.
Från och med den 1januari2019 kommer Swedish Masch att tillämpa den nya
standarden IFRS 16 Leasing. IFRS 16 Leasing ersätter lAS 17 Leasingavtal och till
hörande tollmingar. Den nya standarden föreskciver principerna För redovisning,
värdering, presentation och upplysningar om leasingavtal För både leasetagaren
och leasegivaren.
Tillämpningen av IFRS t6 komnser inte ha någon väsentlig inverkan på kon
cernens finansiella rapporter. Effekten av den nya standarden är att merparten av

1

—

—

—

—23

3 400

—

—23

—

—4 202
1

—4 201
13 063

koncemens leasingavtal kommer att redovisas som tillgångar med nyttjanderätt
och leasingskulder baserade pä diskonterat nuvärde av framtida leasingavgifter på
balansrälmingen. 1 resultaträkningen kommer avskrivningar på nyitjanderätts
tillgängar och räntekostnader på leasingskulder redovisas istället för att leasing
avgifter redovisas som kostnader när de uppkommer.
Andra ändringar i standarder och tolkningar av standarder som gäller från
21119 och som kan komma att ha en effekt på koncernens finansiella rapporter och
upplysningar är IFRIC 23 Vägledning vid redovisning av osäkerheter i inkomstskatter samt ändring i LAS 19 Ersäuningar till anställda.
IFRIC 23 medför förtydliganden och nya opplysningskrav För hur bedöm
ningar av osäkerhet i inkomstskatser ska hanteras.
Andringen av LAS 19 hänför sig till redovisning av reviderade kostnader för
tjänstgöring under innevarande år vid det tillfället då ändring, reglering eller
engångsbetalning sker fören pensionsplan.
Övriga IFRS atandarder, ändringar och solleningsustalanden rörande befintliga
standardee tillämpliga 1januari 2019 eller senare förväntas inte få någon väsentlig
inverkan på kisncernens finansiella resultat eller ställning.
Redovisning och värdering av leavingavfal

Från den 1januari 2019, är avtal eller komponenter i svial som innefattar rätten
för Swedish Match att badet bestämmande inflytandet över användningen av en
identifierbar tifigäng för en viss period i utbyte mot ersästninsg, att ses som ett lea
singavtal och kommer därmed redovisas som tillgångar med nyttjanderätt och
leasingskulder i koncernens balansräkning. Möjligheten att kontrollera använ
dandet sven tillgång är en central indikator vid fasiställende ons huruvida ett lea
singavtal föreligger eller inte såväl som sts tillgängen är identifierbar. För att kvali
ficers..som ett leasingavsal ska svtslsvillkoren ge Sseedish Match rätt, att i allt
väsentligt, kontrollerade ekonomiska fördelar för användandet av den underlig
gande tillgången ger samt ge rätt stf styra användandet sv tillgången under svts
lets löptid i utbyte mot ersättning. Om ett avtal inte ger Ssvedish Match rätt att
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kontrollera tillgången eller om det inte finns någon identifierbar tillgång år avtal
att definiera som ett serviceavtal och redovisas dårmed inte som ett leasingavtal
på balansräkningen. Betalningar avseende ett serviceavtal redovisas som kostna
der i resubatråkningen når de uppkommer.
Avtal som inkluderar hyra av en tillgång som en komponent, ett s.k. inhäddat
leasingavtal, redovisas som hyra av en nyttjanderättstiilgång separat från den del
av avtal som inte är definierat som en hyra av en nyttjanderättstillgång. För tillfäl
let har koncernen inte några väsentliga avtal som inkluderar hyra sven tillgång
som en komponent.
Den nya standarden kommer att vara beroende av ledningens bedömningar
och uppskattningar av vissa variahler som har en direkt påverkan på de redovi
sade värdena. Ett exempel på detta är antagandet av de diskonteringsräntnr som
ska tillämpas vid värdering av leasingskulder och de motsvarande tillgångarna
med nyttjanderätt. Andra bedömningar som kan ha en väsentlig inverkan på de
redovisade värdena är bedönsningar för sannolikheten för nyttjandet av fiirläng
nings- och uppsägningsoptioner i leasingavtal. Bedömningar avseende att nyttja
eller inte nyttja förlängnings- och uppsägningsnptinner påverkar leasingperioden
för framtida leasingavgiftcr snm ska inkluderas i värderingen av leasingskulden
och tillhörande nyttjanderättstillgängar.
Leasingavtal iasssm koncernen avser i huvudsak hyra av fastigheter, såsom kon
tors-, fabriks- och lagerlokaler. Fastighetshyresavtal utgör cirka 70 prncent av det
totala värdet av koncernens leasingavtal. Avtalstiden för hyra av fastigheter är
vanligen 3—5 år, exkluderat perioder som omfattas av bedömningar för sannolikbeten fiir nyttjande av förlängnings- och uppsägningsoptioner. Koncernen har
även vissa leasingavtal för maskiner, produktionsutrustning och fordon.
Värderingen av leasingskulderna beräknas utifrån nuvärdet av framtida
leasinginbetahsingar. 1 dc flesta fall överensstämmer värderingen sven nyttjande
rättstillgäng med leasingskulden relaterat till leasingavtalet. Nuvärdet av de fram
tida leasingbetalningarna disknnteras med den aktuella diskonteringsräntais flir
den period dä leasingavtalet påbörjas eller modifleras. Värdering av leasing
skulderna inkluderar ej uppsägningsbara Icasingbetalningar (inkluderat insfia
tionsjusterade betalningar), förväntade betalningar avseende restvärdesgarantier,
priset för en köpoptinn om det är rimligt säkert att Ssvedish Match kssmnser att
nyttja optionen. Inkluderas gör även leasingavgiftcr som nmfisttas av förläng
ningsperioder i de fall det är rimligt säkert att Ssvedish Match komnser att nyttja
förlängningsoptionen. alternativt att inte nyttja en optinn att avsluta leasing
avtalet i förtid, såväl som betalningar för att avsluta leasingavtal i förtid i de fall
det är rimligt säkert att nptionen kommer att nytas.
Vid bedömning av om det är rimligt säkert att en nption att förlänga eller en
nption att avsluta ett leasingavtal konsnser att nyttjas eller inte, konsmer alla
relevanta faktorer och omständigheter ssm utgör ekonomiska incitament för
detta att beaktas. Viktiga faktnrer och onsständllgheter att beakta fiir Swedish
Match leasingavtal är till exempel den leasade tillgångens bet3-delse för verksam
heten, kostnaden för att ersätta tillgången, ekonomiska incitament vad gäller
avtalsvillkoren etc.
Betalningar för icke-leasingkompnnenter (dvs komponenter som inte är
relaterade till nyttjandet av den underliggande tillgängen såsom betalningar för
service sven leasad bil, eller kostnader r värme, underhåll och vatten inkluderat
i hyran för en fastighetj och variabla leasingkumpnnenter, som inte är beroende
svett index eller en ränta, inkluderas inte i värderingen av leasingskulden.
Ett leasingavtal redovisas initialt på balansräkningen vid den dagen dä den
underliggande tillgången finns tillgänglig för användande, dvs vid avtalrts start
datum. Nyttjanderättstillgängen värderas baserat på leasingskulden samt eventu
ella utgifter som är direkt hänförliga till att få rätten att nyttja tillgången. Evmstu
ella utgifter vid nyttiandeperindens slut för att ta bort eller återställa tillgången i
enlighet med överenskommelse i leasingavtal ska också inlduderas i värdet för
nyttjanderättstillgången.
Avskrivning av nyttjanderättstillgängen kommer vanligen att ske linjärt över
leasingperioden.
Om leasingbetalningarna eller leasingperioden ändras för ett existerande avtal
under en kommande period innebär det att en nmvärdering av leasingskulden
kommer att ske Dr att reflektera de aktuella förändringama. En sådan omvärde
ring skervid föräasdringar i framtida leasingbetalningar tO följd avprisändringar
kopplade till indexförändringar, med undantag för prisändringar kopplade till
förändringar i räntesatsen, vilket inte kommer att päverka värderingen av leasing
skulden då diskonteringsräntan på motsvarande sätt också kommer att justeras.
Dock komnter räntekostnaden relaterat till Icasingskulden i efterföljande perio
der att ändras i de fall det blir en ändring i räntan snm påverkar leasingbetalning
arna. Andra händelser som kommer att påverka värdering av leasingskulder i
efterföljande perioder är ändringar av leasingperindernas avtalstid till följd av ny
bediimning av sannolikhet för att nyttja förlängnings- eller uppsägningsoptiuner,
ny bedömning av huruvida köpnptioner kommer att nyttjas eller inte n.s.v. Nytt
janderättstillgängen kommer i samma period att justeras med motsvarande värde
för eventuella omvärderingseffekter pä leasingsksdden. Bedömning av viktiga
parametrar för värderingen av leasingavtal som kan ha en effekt på rapporterade
siffror kommer att ske löpande.
-

Undantag
Vid redovisning av nyttjanderättstillgångar och leasingskulder har Swedish Match

valt att tillämpa lättnadsreglerna i IFRS 16 för kortfristiga leasingavtal (avtal med
leasingperiod om 12 månader eller kortare) och för leasingavtal för vilket den
underliggande tillgången är av lågt värde. Koncernens leasingavtal avseende
tillgångar med lågt värde avser i huvudsak hyra av kontorsutrustning, möbler,
vattenautunsater, katfemaskiner och IT-utrustning för individuell användning.
Dessa typer av leasingavtal ingår inte i koncerns leasingskulder och nyttjande
rättstillgångar som rednvisas på balansräkningen. Sådana leasingavtal kommer
även fisrtsättningsvis att rednvisas som operationella Ieasingavtal med leasing
avgifterna redovisade i resultaträkningen när de uppkommer. Dessutom knmmer
leasingavtal gällande immateriella tillgångar, såsom nsjukvara, licrnser etc, även
att undantas från IFRS 16.
Diakonteringaränta
Viktiga parametrar för fastställandet av diskonteringsråntan för ett leasingavtal är
karaktären och kvalitén kopplat till den underliggande tillgången i leasingavtalet,
avtalets löptid sanst den eknnnmiska miljön där tillgången kommer att nyttjas.
Koncernens policy för fastställandet av diskonteringsräntnr för leasingavtal
konsmer att baseras på den marginella låneräntan för leasingavtalen. Den margi
nella läneräntan är den läneränta som Ssvedish Match skulle ha betalat för att låna
det belopp sons krävs för att erhålla en tillgång avjämförbart värde som nyttjan
derättstillgängen givet avtalets löptid samt jissterat för en riskpremie relaterat till
den ekonomiska miljön där tillgången kommer att nyttjas.
Kaasatldde
1 kassafiödet Hassificeras leasingbetalningar som avser amortering av leasing
skulder som kassaflöde från finansieringsverksamheten. Variabla leasingavgifter
samt utgifter för icke-leasingkomponenter, och betalningar relaterade till kurt
fristiga leasingavtal och leasingavtal av lägt värde Hassläceras som kassaflöde frän
den löpande verksamheten.

Övergång till IFRS Id
Swedish Match har valt att tillämpa den modifierade retroainiva metoden vid
övergången till IFRS tö enligt IFRS t6.C5(b), där den ingäendebalansen för en
tillgång med nyttjanderätt värderas lika som leasingskulden. Nyttjanderättstill
gängarna, förde leasingavtal där det förekommer föruthetalda leasingavgifter,
kommer även att inkladera förushetalda leasingavgifter som avser användningen
av den underliggande tillgången i perioder efter tidpunktcss Mr övergången.
Denna övergängsmetod kommer att tillämpas för alla typer av leasingavtal som
omfattas av IFRS 16 och som ska redssvisas pä balansräkningen. Overgångsnsets
den hsttcbär vidare att den jämförbara finansiella informationen inte koissnser att
räknas om. IFRS 16 komtner således att tillämpas endast framätriletat på de finan
siella räkenskaperna frän nch med den 1januari2019. Vidare innefattar över•
gängers att för befintliga leasingavtal med en kvarvarande leasinsgperind 0111 mer
än 12 månader vid tidpunkten för när standarden börjar gälla kommer att redo
visas som leasingskulder värderade till det diskonterade nuvärdet, av de kvarvarande framtida leasingavgifterna för avtalet, med den tillhörande tillgången
med nyttjanderätt redovisad i balansräkningen med nsutsvarande belopp. Följ
aktligen kommer leasingavtal som baren Ieasingperiod som kommer att avslutas
inom 12 månader vid tidpunkten för övergången att redovisas som kortfristiga
leasinsgavtal, med leasingavgifterna redovisade som kostnader när dc uppkommer
i enlighet nsed lättnadsreglerna i IFRS t6.ClO. Diskonteringsräntorna fastställs
vid tidpunkten för övergången, dvs den 1januari2019. Övergången till IFRS t6
beräknas inte fä någon effekt att redovisa som en justering i den ingående
balansen pä balanserade vinstmedel i eget kapital för rappurteringsperioden
som börjar den 1januari 2019.
Sammantagen finansiell effekt
Koncernens balansumsiutning kommer att öka till följd av att tillgångar med nytt
janderätt och leasingskulder redovisas på balansräkningen. Ingående balans för
koncernens leasingskulder och för tillgångar med nyttjanderätt per den 1januari
2019 uppgår till 279 MSEK respektive 281 MSEK. Den genomsnittliga diskonte
ringsräntan som tillämpats vid värderingen av ingående balans för koncernens
leasingskulder har fastställts till 4,4 procent och den genomsnittliga leasing
periuden är 2,3 år, inkluderat leasingperioder som omfattas utifrän bedömningar
för sannolikheten för nyttjande av förlängnings- och uppsägningsoptioner.
Swedish Match har bedömt att den finaissiella elfekten från tillämpningen av
IPRS 16 på koncernen 2019 förväntas minska nettoresultatet med cirka 6 MSEK,
främst relaterat till högre ränteknstnader på leasingskulder, som delvis motverkas
av lägre rörelsekosusader. Kassaflödet frän flisansieringsverksamheten förväntas
påverkas negativt från amortering av leasingskulder om cirka 74 MSEK, men som
kommer att motverkas svett förbättrat kassafiöde frän deit löpande verksamheten.
Koncernens EBITDA beräknas förbättras med cirka 85 MSEK under 2019 till
följd av leasingavgifter som enligt lAS 17 redovisats som röreltekostnader när de
uppkommer. kommer att ersättas med avskrivningskostnader på tillgångar med
nyttjanderätt och räntekustnader för de tillhörande leastngsktilderna kommer att
redovisas som finansiella kostnader. Koncernens nettoskuld beräknas öka med
-
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279 MSEK, eftersom leasingskulder Idassificeras som finansiella skulder.
Effekterna pä nettoskuld/EBITA och andra nyckeltal bedöms bli marginella.

Avslämning av operationella leasingförpliktelser
Knncernem samtliga leasingavsal har frans till den 31 december2018 redovisats
som operationella leasingastal enligt LAS 17. Per den 31 december 2018 uppgick
de totala framtida minisnileaseavgifter före) uppsägningsbara operationella les.
singastal till 299 MSEK (odiskonterat värde).
Skillnaden mellan leasingavtal som redovisats som operationella leasingavtal
enligt lAS 17 och leasingsh.tlder enligt IPRS löper den 1januari 2019 avser i
huvudsak undantag för leasbtgavgifter för kortfristiga leasingavtal eller leasing
avtal av lågt värde. Vidare ökar koncernens leasingskulder av framtida leasing
avgifter för perioder som omfattas av optioner an förlänga leasingavtalet där
bedömning gjorts an det är rimligt säkert att denna option kommer att utnyttjas
eller bedömning an det är rinsligt säkert att uppsägningsoptioner inte kommer att
nyttjas. För ytterligare information se tabellen nedan.
Asstamning operationella teasingfarpliktelserjamfärt med IFRS tö ingå
ende balans teasingskutder
Summa odiskonterade leasingförpliktelser per 31 december 2018
Avgår, avgifter lär kortfristiga leasingastal
Avgår, avgifter för teasingavtal as lågt värde
Jasteringar relaterade titt sannolikheten för nyttiandet av
förlängnings- eller appsägningsaptisser
Just eringar relaterade till prisändringar förframtida
leasingavgifter
Summa odiskonterade leastngförpliklelser att redovisas i
balanaräkningen den 1januari2019 enligt IFRS 16
Diskonteringseffekt på leasingskatder
IFRS 16 ingående balans leastngskulder den 1januari2019

299
—7
—3

ring av förvärvade tillgångar och skulder sker pä samma sätt som för donerföre
tag och det bokförda värdet för intresseföretag innefattar goodsvill, traesaktions
kostnader och övriga koncemjusteringar.
Swedish Mateh andel av tntresseföretags resultat efter skatt efter förvärvet redo
visas på en rad i koncernens resultaträkoing och företagets andel av förändringar
efter förvärvet i övrigt totälresultat, efter skatt, för intresseföretag redovisas på två
rader i koncernens övriga totalresultat. Ackumulerade förändringar efter förvär
vet justeras mot investeringens bukförda värde.
Osn ägarandelen i ett sntresseföretag minskar men ett betydande inflytande
kvarstår, är det endast en proportionell andel av de belopp som tidigare redovi
sats i övrigt totalresultat som ornidassificeras till resultatet. Resultatet frän
avyttring av mtresseföretag när bestämmande inflytande förloras redovisas t
resultaträkningen. Eventuella äterstäende intressen i as-yttrade intresseföretag
tons avyttrats exrernt omvärderas till verkligt värde med vinst eller förlust
redosisad i resultaträkningen.
fnneftae utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande redovisas i koncernens balansräkning
under eget kapital, skilt från eget kapital som tillhör moderbolagets ägare.
Issnehav utan bestämmande inflytande innefattar vinst eller förlust och poster i
övrigt tolalresultat som är hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
och värderas till verkligt värde. Ssvedish Match-koncernen har tre innehav utan
bestämmande inflytande.

36
5
328
—49
279

Konsotideringsprinciper
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med koncernens redovisningsprinci
per och simfattar redovisningen för moderbolaget och samtliga dotterfliretag och
isstresseföretag i enlighet med nedanstående definitioner. Konceruinterna ford
ringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster och förluster
som uppkommer vid koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, eli
mineras i sin helhet vid upprättandet av kuncernredovisningen. Förvärvade bolag
ingår i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och avyttrade
bolag ingår i koncernredovisningen till och med tidpssnkten för avyttringen.
Dofterförelag
Sseedish Match-knncernen har ett antal dotterföretag i olika länder för produk
tion och försäljning avSscedish ålatch produkter. Ett dotterföretag definieras som
ett företag som Sseedish Mateh-koncernen har hestämnsande inflytande över.
Kontroll över ett dotterföretag anses föreligga när ett moderbolag har tnflutande
över en investeringsobjekt, engagemang eller rän till rörlig avkastning från sitt
innehav i investeringsnbjektet och har möjlighet att påverka avkastningen genom
sitt inflytande i företaget. Ssvedish Match dotterföretag äga till too procent av
Ssvedish Match-koncernen, med undantag förde under året förvärvade doner
bolagen Gotlands Snus AB (95 procent) och Gotlands Production All (95 pro
cent) samt ett oväsentligt minoritetsintresse i en utländskt donerföretag. Det
finna inga dotterföretag där Swedish Match-koncernen har väsentligt begränsad
möjlighet an Es tillgång till eller använda donerföretagens tillgångar. Swedish
Match har heller inga ej konsoliderade enheter.
Koncemredovisningen innefanar samtliga dotterföretag som Swedish Match
koncernen har ett bestämmande inflytande över.
Samtliga förvärv av donerföretag redovisas enligt förvärvsmetoden.
Metoden innebär att förvärv av donerföretag betraktas som en tranaaktion
varigenom koncernen indirekt förvärvar donerföretagets tillgångar och över
tar dess skulder och eventualförpliktelser. Bolag som förvärvats under löpande
år ingår i koncernens redovisning från och med förvän-stidpunkten till verk
ligt värde. Transaktionskostnader för fönän- av dotterföretag ingär inte i
värdet av de förvärvade tillgängarna. Samtliga förvärvsrelatemde kostnader
kostnadsförs i den period de uppstår. Villkorade köpeskillingar relaterade till
förvärv redovisas i balansräkningen till verkligt värde vid förvärvsdaturnet.
Villkorade köpeskilhingar klassificerade som sksalder omvärderas i efterföljande
perioder med eventuella effekter redovisade i resultaträkningen.
Resultatet frän avyttring av dotterföretag när det bestämmande inflytandet
upphör redovisas i resultaträkningen. Eventuella återstående intressen i avyttrade
företag värderas till verkligt värde och vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen i den män avyttringen sker externt.
tntresseföretag är företag där koncertsen har ett betydande inflytande utan att
det delvis ägda företaget är ett dotterföretag. Normalt innebär dena att koncernen
innehar 20—50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt
kapitalandelsnaetodets och värderas inledningsvis till assskaffningsvärde. Värde-

Avyttrad verkaamhet
Sälda verksamheter redovisas som avyttrad verksanshet om den representerar en
självständig rörelsegren eller en väsentlig verkaamhet inom ett geografiskt
område som består av verksamhet och kassaflöde som tydligt kan avskiljas opera
tivt och i rapporteringssyfte frän övriga koncernen. Resultatet efter skatt för avytt
rad verksamhet samt resultatet frän försäljtsingen redovisas som en separat post i
resultaträkningen pä transaktinsnsdagen eller när ledningen är förpliinigad av en
plan att sälja och verksamhet som ska avyttras dänsed omklassificeras som till--gångar tom innehas för försäljning. När en verksamhet asyrtras eller klassifireras
sona tillgång som innehas för törsäljning och redssvisas som sådan räknas resultaträkningen för föregäende perioder om. Balansräkningen för föregäende perioder
räknas inte om.
Klassificering mm.
Längfristiga fordringar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen
består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer
än tolv nsänader räknat frän balansdagen. Omsättningstilgångar och kortfristiga
skulder bestär i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas ellerbetalas
inom tolv månader räknat från balansdagen.
Segmentsrapportering
Koncernens rörelaesegment är baserade på den interna rappurteringsstrukturen.
Sseedish March högsta verkställande beslutsfattare är koncernens verkställande
direktör och koncernchef som följer upp och fattar beslut ont verksamhetsfrägor
utifrån produktsegment. Koncernens rapporteringssegment är per den t januari
21118: Snus och moist snutf, Övriga tobaksprodukter och Tändprodukter. Koncer
nens rappurteringssegment består alla av operativa divisioner som producerar,
marknadsför och säljer Sscedish March produkter. Rörelsesegment har slagits
samman när de ekonomiska förutsättningarna är likattade, exempelsis bruno
vinstmarginal, andel kapitalinvesteringar och påverkan frän variationer i kon
junkturq-keln. Aveo likheter när det gäller typ av produkt, tillverkningsprocess,
kunder, distcibutionsprocess och regleringar har beaktats för att fastställa lämplig
sammanslagning av rörelsesegment. Det finns ingen intemförsälining mellan
rörelsesegment, och koncernens finansiella kostnader och skatter ahlokeras inte
till rörelsesegment.
Rörelsetillgångarna mdts inte på segmentsbasis.
Till följd av implementeringen av With 15 uppfyller Ovrig verksamhet inte
längre kravet för att utgöra en rörelsesegment i och medan redovisad nettoomsänning är betydligt lägre. Ovrig verksanshet representerar centrala funktioner
samt den svenska funktionen för distribution. De centrala funlctionerna innefat
tar onsräden såsom regulatorisk utredning och komnsanikation, juridilc, finansie
ring och rappottering. Funktionen för distribution utför tjänster till Swedish
Match i Sverige och Norge samt till andra tillverkare inom det svenska distribu
tionsnätverket. tnsäkter frän DvHg verksamhet är hänförhiga till Iogistllnjänsrer
för distribution av tobaksprodukter för tredje part på den svenska marknaden.
tntäkter från försäljning och distribution av Ssvedish March produkter pä den
svenska och norska marknaden redovisas inom produktsegmentet Snus och
moist anuffi littäkter från Övrig verksamhet ses inte som en väsentlig prestations
indikator för koncernen och tas därför inte i beaktande vid resursallokering inom
koncernen. Resultat ftån Övrig verksamhet består av det konsoliderade resultatet
för centrala funktioner, där funktionen för distribution gör ett immateriellt resul
tat i form an diatriburionaavgiften medan övriga funktioner normalt gör förluster.
För ytterligare information om bedömning av klassificering med avseende på
huvudman eller agent se Not 2 Kritiska uppskmattnisgar och bedösnningtsr.
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Utländsk valuta
Transaktioneriutländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder
i utlandsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som
föreligger på balansdagen. Ickr-nsonetära tillgångar och skulder som redovisas
till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstilltäl
let. Icke-monetära tillgångar och skulder sons redssvisas till verkliga värden
onsräknas till den funktionella 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 skulden. Valutakurs
differenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningeis, valuta
kursdilfereoser frän icke-monetåra tillgångar och skulder redovisas snns rörelse
intäkter och röreloekostnader, och valutakursdiffercnser frän motsetära tillgångar
och skulder redovisas i flnansnettot.
Utländska verkaamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra kon
cernmässiga över- och undervärden, onsräknas till svenska kronor till den valutakurs som gäller på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet
omräknas till svenska kronor till en genomsnittakurs Sir perioden. Omräknings
differenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamlsetcr redovisas
som en omräkningsrescrv i eget kapital via övrigt totalresultat. Omräkoings
dhlferensen för ett essskilt dotterföretag äterförs till resultasräkningen när dotterföretaget avyltras.
Koncernens mest betydelsefulla valutor franigår av tabellen nedan:
Oennmsnittskura
januari—december

Slatkurs
—

31december

Land

Valuta

2018

2817

2018

2817

USA
Euro-tänder

USD

8:69

8:97

8:21

EUR

10:26

8:56
9:63

9:86

Danmark
llrasillen

DKK
BRL

1:38

1:30

10:28
1:38

268

2:32

Norge

NOK

2:39
1:07

103

1:02

2:48
1:00

1:32

Intäkter
Intäkter för Sscedish ålatch består av försäljning av egenproducerade varssr,
försäljning av tredje parts produkter där Swedish Match agerar huvudman samt
logistikbänster förleverans av tredje parts produkter där Ssvedish March agerar
agent.
Intäkter från försäljning av varor och tjänster redssvisas baserat på förväntat
belopp att erhålla relaterat till försäljningstransaktionen samt när övergången av
kontroll av den avsedda produkten eller tjänsten sker till kunden.
Det förväntade Sirsäliningsbeloppct som redovisas rellekterar ett uppskattat
möjligt utfall av rörliga rabatter och atsdra rörliga ersättningar hänförliga till för
säljningstransaktiooen samt förväntade återbetalningar för returnerade varor.
Ätagande för returnerade produkter och sanst rörliga ersättningar redovisas i
balansråkningen nom operativa avsättningar.
Koncernens intäktsströmmar hänförs främst till försäljning av egeoproduce
rade varor. Inom Tändprodukter utgör även en liten del av intäkterna från försälj
ning av tredje parts produkter för vilka Swedish Match agerar som huvudman.
Intäkterna inom Ovrig verksamhet härrör främst från inkomster frän logistik
tjänster Sir leverans av tredje parts produkter till detaljhandeln.
Intåkter för sålda varor och logistiktjänster redovisas vid tidpunkten för när
kontrollen av utlovad vara eller tjänst överförts till kunden till det förväntade
ersättningsbeloppet för den aktuella leveransen. Koncernen har inga väsentliga
ovilllcorliga rättigheter att ertsålla betalningar och inga väsentliga betalningar sker
heller i förskott. Baserat på det redovisas inga kontraktstillgångar i koncernens
balansräkning.
Tidpunkt för när kontrollen över de utlovade produkterna eller tjänsterna över
förts till kunden bestäms för varje försäljningstransaktion separat. Indikationer
på att kontrollen har överförts till kund är att Swedish Match har rätt att erhålla
betalning eller att kunden hsr en legal rätt eller ett fysiskt innehas den signifi
kanta risken och förmåner avseende ägarskapet har överförts eller att kunden
har accepterat ägarsbpet. Om kontrollen inte har överförts till kund och den
utlovade prestationen inte är uppfylld, redovisas ingen intäkt.
Ln majoritet av Swedish Match kunder är detaljister och distributörer. Inom
Snus och mnlst snuff och Övriga tohaksprndukter har kunderna en genomsnittlig
kredittid om tO dagar. Inom Tändprudukter är kredittiden för kunderna vanligt
vis 30 dagar men på vissa marknader, såsom i Asien och Afrika, kan kreditvillkoren innebära allt från att förskottsbetalning krävs till en kredlttid upp till
120 dagar. Försäljning inom Tändprodukter med längre kredittider utgör mindre
ån 20 procent av produktsegmentcts totala försäljning.

Till kunderna fainurerade men ej betalda belopp redovisas vid perioden slut som
kundfordringar i koncernens balansräkning. Risken för väsentliga nedskriv
ningar av kundfordringar är relativt låg. Reservering för osäkra kundfordriogar
bedöms i enlighet med IFRS 9. För mer information, se avsnitt Nedakrivningav
finastairfia tillgångar nedan.
Kostnader för att erhålla ett kundkontrakt och/eller kostnader för att fullfölja
ett kuodkontrakt aktiveras som tillgång i de fall som kostnaden uppfyller kraven
för aktivering i enlighet med IFRS 15. För tillfället har inte koncernen några
väsesstliga utgifter för att erhålla eller fullfölja ett kundkontrakt att aktivera på
balansråkningen.
För ytterligare information om koncernens försäljning för rörelsesegment och
uppdelisingen av intäinsströmmar, se Not 3 Segsncntsb1fennalion.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella inläkter och kostnader består av ränteintäkter på likvida medel, ford
ringar, räntebärande värdepapper och utdelningsintäkter, räntekostnader på lån
oels förpliktelser, valutakursdifferenser, orealiserade och realsserade vinster på
finansiella placeringar och derivatinstrument som används inons den finansiella
verksamheten. Kursdifferenser som ssppstår för operativa tillgångar och skulder
redovisas i rörelseresultatet.
Elfekthrässtetssetmjden anvässds för beräkning av upplupet anskaffningavärde
Sir den finansiella tillgången eller finansiella skulden och periodisering av ränte
intäkten eller räntekostnaden övergällande period. Flfektivråntan är den ränta
sosss diskonterar beräknade framtida kassaflöden. Ränteintäkter och räisteknstna
der inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella
rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av en viss
fordran eller skuld och det belopp som erhalls eller erläggs vid flirfall.

Likvida medel
Likvida medel består av kasaansedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavan
den hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar
med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka år
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Finansiella instrument
Finsasssiella instrument i koncernen värderas och redovisas i enlighet med reg
lerna i IFRS 9.
Finansiella instrument som redovisas i balansråkningen inkluderar på till
gångssidan likt-ida medel, kundfordringar, aktier och andra eget kapitalinstru
ntent, lånefordringar och derivat. Bland sådana instrunsent som avser skulder och
eget kapital finns leveransörsskulder, esnitterade skuld- och eget kapitalinstru
ment, lånrakulder samt derivat. En inansiell tillgång eller skuld redovisas i
balansräkningen när företaget blir part enligt instruosentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar och skulder kwittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast når det föreligger est legal rått att kritta beloppen samt
det finns en avsikt att reglera posterna med ett nettubelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.
En finansiell tillgång (eller del av Ilnansiell tillgång) avförs från balanaräk
ningen nar risken och rätten att erhålla kassaflöde från instmmentet upphör eller
har överförts till annan part. En finansiell skuld (eller del av finansiell skuld)
avförs från balansräkoingen när skulden reglerats eller betalats. Finansiella
tillgångar och skulder tas upp och avförs frän balanaräkningen perlikriddagen.
Finansiella instrumesst redovisas issitialt till ett anskatfuingsvärde motsvarande
instrunsentets verkliga värde filrutom de sons ingår i såkringsredovisniog.
Redtvisning sker därefter berssessde på hur de innehas och klasaificeras enllgt de
kriterier som anges nedan.
Finansiella tillgångar
IFRS 9 klassifleerar finansiella tillgåssgar vid ursprunglig anskaffningstidpunkt
och därefter värderas de till antingen upplupet anakalfningsvärde eller verkligt
värde. Koncernens klassificering beror på till vilken affärsmodell den finanalella
tillgången innelsas och om de avtalade villkoren ger upphstv till kassaflöden som
endast är betalningar av kapilalbelopp och ränta. Affärsmodellen avgör om kassa
Ilöden inkasseras frän avtalsenliga villkor, försäljning av tillgången eller båda. Det
finns tre alfarsmodeller till vilka koncernen klassifleerar tillgångar
• Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
(FVOCIj
• Finansiella tillgångarvärderade till verkligt värde via resultaträkningen
(FVTPLj
Finansiella tillgångar värderade till upplupetanakaffningavärde
Finansiella tillgångar som innehas för inkansering av avtalsenllga kassafiöden
som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta år värderade till upplupet
snskatfningsvärde. Likvida medel ingår i den här kategorin tillsammans med
låne- och kuodfordringar. Rånteintäkter i denna kategori rapporteras i resultat
räkningess enligt effektivräntemetoden.
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Den flirväntade löptiden för kundfordringar är kort och redovisas till det belopp
som fönäotas infivta efter avdrag för flirväntade krrditfiirluster.
Finansiel/a tillgångar värderade till verkligt
värde via övrigt tota/resultat (fl/Doll
Finansiella tillgängsr som innehas för inkassering av avtalsenligs kassallöden
och för försäljning och som endast är betalningar avkapitalhelopp och ränta är
värderade till verkligt värde via övrigt totalresåltat. Exempel i denna kategori är
värdepapper och aktier. Koncernens derivat i kassallödessäkringar hanteras som
finansiella tillgängar i denna kategori.

Finansiella tillgångar värderade till verkbgt
värde via resultaträkningen (FWPLI
Finansiella tillgångar i denna kategori uppfyller inte kritecierna för opplopet
snskatfningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalrrsultat och värderas till
verkligt värde via ressdtaträlcningen. Finansiella tillgångar i denna kategori
innehas för handel, redovisas som övriga kortfristiga fordringar, och värderas till
verkligt värde. Här ingår koncernens valotaderivat som inte används för säkrings
redovisning. Förändringar avseende finansiella tillgängars verkliga värde redu
visas i resultarräkningen.
Nedakrivning av tinansietla tillgångar
Under IFRS 9 tillämpas en ity oedskrivningsmodell for finansiella tillgångar och
skulder värderade till upplupet anskaffoingsvärde eller verkligt värde via övrigt
tntalresultat, exklusive investeringar i skuldinstrument säsons aktier och andelar,
vilka värderas till verkligtvärde via resultaträkningen. 1 nuläget består finansiella
tillgängar värderade till upplupet anskaffningsvärde mestadels av kussdfordringar.
Ssvedish Match tillämpar den förenklade metoden för värdering fönäntade
kreditförluster. lämfört med den tidigare modellen av uppkomna kreditförluster,
finns härkrav på tidigare redovisning av kreditkirloster. Historisk information
rörande kreditförluster används för att uppskatta framtida kreditförlustet Därtill
nyttjas tillgänglig aktuell och framåtblickande information fiir att rellektera nuva
rande och framtida flirhållanden.
Finansiella skulder
Koncernett klassificerar finansiella skulder initialt i två kategorier.
• Ovriga finansiella skulder värderade till upplupet anskalfisingsvärde
• Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen (FV’FPLI
bvriga finansiella skulder vardera de till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde inkluderarleveran
törsskulder, räntebärande skulder och upplupen ränta, vilka inte innehas för han
deL Dessa skulder klassificeras som övriga finansiella skulder, vilket innebär att de
initialt redovisas till erhålles belopp efter avdrag för transaktinisskostnader. Efter
anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskattningsvärde enligt
efikktivräntemetoden. Den finansiella skulden svfurs från balansräkningen när
skulden reglerats eller betalats.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen (FVTPLI
Finansiella skulder i denna kategori innehas för handel, redovisas som övriga
kortfristiga skulder, och värderas till verkligt värde. Här ingår koncernens valutaderivat som inte används för säkringsrednvisning. Förändringar avseende
finansiella tilgängars verkliga värde redovisas i resultaträkningen.
Derivat och säkringsredovianing
Koncernens derivatinstrument utgörs bland annat av terminskuntrakt och ränte
sss’appar som nyttjas för att täcka risker för valutakursföräodringar och för expo
nering sv ränterisker. Derivaten redovisa initialt till verkligt värde vid kontraktets
anskaffisingstidpunkt och omvärderas därefter till verkligt värde vid balansdagen.
Derivat redovisas som finansiella fordringar när verkliga värdet är positivt och
finansiella skulder när verkliga värdet är negativt. Derivaten bestär mestadels sv
valutaränteswappar (en kombination av ränte- och valutassvappsrl för att säkra
finansiering i utländsk valuta till SEK. Dessa har matchsde kasssfiöden mot de
underliggande obligatiunslänen.

Derivat som används försäkringsredovisning
Swedish ålutch tillämpar säkringsrednvisning där derivatinstrument nyttjas för
att hantera ränterisken som beskrhs i IFRS 9. Värdeförändringar pä derivatinstrument redovisas i resultaträkningen beroende på om derivatet är ett säk
ringsinstrument och på karaktären av den säkrade posten.
Vid tillämpning av säkringsredovisning används tvä teknilcer.
• Kassafiödessäkringar vid exponering av vnlatuiltet hänförlig till en specifik risk
i den redovisade tillgängen eller skulden.
• Säkring avverkligt värde vid exponering sv förändringar sv verkligt värde av
den redovisade tillgängen eller skulden, eller oredovisade kontraktet.
Vid ingängen av en säkringsrelatiun, definierar Sss-edtsh Match den ekonomiska
relatinnen till vilken den vill applicera säkringsredowsntng genom att identifiera

de kritiska villkoren, som nominellt belopp, valuta, likvid och förfailudatum och
ränte- och återbetalningsdarum. Koncernen dukumenterar även mål för riskhan
tertngen och strategier för att ingå sälcringstransaktinnen. Dokumentatiunen
inkluderar identifiering sv den säkrade posten, säkringsinstmmentet och vilken
typ av risk som ska säkras och hur knneemen bedömer den framtida effektivite
ten sv förändringar i det säkrade instrumentets verkliga värde i att netta expone
ringen till förändringar i den säkrade postens verkliga värde eller kassaflöden
hänförliga till den säkrade risken. Säkringarna matchar i alla kritiska villkor, för
väntas att vars i stort sett effektiva, och är bedömda fortlöpande enligt kraven
dnkumenterade i IFES 9. Retrospektiv bedömniitg av säkeingselfektivitet är ej
längre nödvändig. Eventuell inelfektivitet mäts genom den hypotetiska derivat
metnden om dum kritiska villkoren skulle vars annorlunda. Kiillor till ineffek-ti
sitet kan vara påverkan av kredirriskerpå verkliga värdet av derivatel eller skill
nsderi värdehngsdata. Koncernen bedömer att befintliga säkringsrelatinner
hslificeras som kontinuerligs säkringsrelstinner och fortsätter att vars effektiva.
Verkligs värdet svett säkrat derivat klassifieerss snm en längfristig fordran eller
skuld när återstående löptiden är längre än tnlv månader och kortfristig fordran
eller skuld när löptiden är lika med eller understiger tolv månader.
Kassafiddessäknngar
När derivat används hör att kunvertera sksdders betalningar i utländsk valuta eller
rörlig ränta i svenska kronor till fasträntebetalningar i svenska kronor, tillämpas
säkringsredovisning i enlighet med tekniken fdr kassafiödessäkring. Säkringsre
lationen består av tillämpliga säkringsinstrument och poster med principen att
alla kritiska villkoren och den ekonomiska relationen av den säkrade posten och
det säkrade instrumentet är identiska till too proceist, med innebörden att de är
elfektiva uch ingen rehslansering förväntas ske. Förändrsngar av verkligt värde
från omvärdering sv derivat som ingår i kassaflödessäkrinsg och som anses vara
effektiva enligt definitionen i IFRS 9 värderas tillverkligt värde via övrigt totalresultat (FVOCIj och ackumuleras i säkringsreserven inom eget kapital, och
eventuella inetfektiva delar redovisas direkt i resultaträkaingen. Omklassificerinsg
från säkringsreserv via övrigt tutalresultat mot resultsträknimssgen görs antingen
när den säkrade posten påverkar resultaträkningen eller när den säkrade posten
har upphört att existera, till exempel vid fönidsinlösrn sv sksild.
Säkring av verkligt värde
När fasta räntur umvsndlas till rörliga räntor tillämpas säkringsredosisning i
enlighet med tekaiken hör säkring av verkligt värde. Förändringen av verkligt
värde som härrör från umvärderingen av derivat värderas till verkligt värde och
redovisas direkt via resultarräkningen, och på sansnsa sätt redovisas även den rela
terade värdeförändringen från den säkrade posten via resultaträkningen. Den
effektiva delen av säkringen neutraliseras därtned. Swedish Match hade inga
säkringar av verkligt värde per den 31 december2019.
Derivat i utländsk valuta som inte används för säkringsredovisning
Försäkring sv tiilgångar eller skulder mot valutakursrisker används ternsiner för
att knnverters utländsk valuta till svenska kronor. Terminer används även för
vissa bindande avtal. För de derivat där säkringsredosisning inte kan tillämpas,
redosisas förändringar i verkligt värde på derisatet som intäkrer respektive kost
nader vis resukaträkaingen i finansnettot. Förändringar i värde avseende rörelserelaterade tiilgängar eiler skulder redovisas i rörelseresultatet.
Leasade tillgångar
Frans till och med 31 december 20t8, redovisas koncernens leasingavtal som upe
rationeila leasingastal i enlighet med lAS 17. Merparten av koncernens leasing
ätaganden avser hyra av fastigheter. Koncernen har dssck ingått vissa finansiella
leasingavtal avseende tjänstebilar, kopieringsmaskiner m.m. sons av väsentlig
hetsskal redovisas som operstionell leasing. Leasingavgiftema kostnadsförs
linjärt över leasingperioden.
lmmaterietla anläggningstitlgångar
Goodwill
Vid rörelseförvän’ där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande
inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) översti
ger det verkliga värdet av hörvärvade tillgångar och övertagna skulder som redo
visas sepsrat, redovisas sklllnaden som goodwill. Gnodsvill som uppkommit vid
för-vän’ av intresseföretag inlduderas i det redovisade värdet för andelar i intresse
företag. Goodsvill värderas t/ll anskaffesingsvärde minus eventuella ackumulerade
nedskrkningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas ärl/
gen, eller vid indikation, för evenrueil nedskrivning. Mer information om koncer
nens goodwill och prövning av nedskrivniogsbehov finns i Not 12 lmmnateriello
ankiggningstsllgsissgar
Varumärken och övriga immaterie/la tillgångar
Vammärken och övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och ned
skrivningar. Förvärvade varumärken som inte har en förutsebar gräns för nyttjan
deperinden när tillgången förväntas generera netso kasssälöden tål koncernen
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anses ha en obestämbar nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar med obestäm
har nytejandeperiod skrivs inte av men testas istället årligen för nedskrivning eller
om det finns en indikation på nedskrivningsbehov. 1 det fall lånekostnader är
direkt hänförilga till förvän; tillverkning eller framställning av en immateriell till
gång som tar avsevärd tid att färdigställa, inkludens dessa kostnader i anskaff-•
ningsvärdet.
Utgifter rör forskning som syftar till att erhålla ny teknisk kunskap redovisas
som kostnad dä de oppkommer Utgifter för utveckling, där fssrskning eller annan
kumkap tillämpas för att ästadkomma nya eller Rirbättrade produkter eller pro
cesser, redovisas som övrig immateriell tillgång i balansräkningen om produkten
ellerprocessen är tekniskt och kommersiellt användbar Ovriga utgifter redovisas
i resuhaträkningen när de uppkommer Ovriga immateriella tillgångar innefattar
fränsst programvara, licenser osv.
Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resoltaträkningen linjärt över de immateriella till
gängarnas beräknade ekonomiska nyttjandeperioder, såvida inte sådana
nyatjandeperioder är obestämbara. Goodwill har en obestänsbar nylUandeperiod
och prövas med avseende på nedskrivningar årligen eller så snart indikationer
uppstär pä att tillgången ifråga minskat i värde. Asskrivningsbara immateriella
tillgängar skrivs av frän det datum då de är tillgängliga för användning. De
beräknade nvttjandeperioderna bedöms individuellt, men är normalt:
• varumärken lO—20 är
• övriga insnsateriella tillgångar ocls balanserade utvecklingsutgifter 5—7 är
lledömning sven immateriell anläggningstillgängs restvärde och n$tjandeperiod
görs ärligen.
Materiella antäggningstittgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskalfningsvärde
efter avdrag rör ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningat
1 anskaffningsvärdei ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till till
gämigen för att bringa den pä plats och tett skick för att nyttjas i enlighet osed syftet
med anskaffningen. Lånekostnader sons är direkt hänförliga till inköp, upp
förande eller produktion av en tillgång som tar betydande tid art färdigställa
inkluderas i anskaffningsvärdet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjäet över tillgängens beräknade ekonomiska nyatjandeperiod.
Mark och pågående nyanläggningar skrivs inte av De beräknade nyatjande
perissderna är normalt:
• byggnader, rörelsefastigheter t2—40 år
• maskiner och annan teknisk utrustning 5—12 är
• inventarier, verktyg och installationer 5—10 år
• större komponenter 3—5 år
Bedömning sven materiell anläggningssillgångs restvärde och nyttiandeperiod
görs årligen.
Skogsptanteringar
Koncernen har skogsplanteringar för art tillgodose behovet av råvara i tändsticks
tillverkningen. Koncernen värderar regelbundet växande träd till verkligt värde,
baserat på uppskattade marknadsvärden efter avdrag för uppskattade försälj
ningskostnader. Förändringar av verkligt värde inkluderas i koncernens resultat
för den period under vilken de uppkommer.
Varutager
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings
värdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först
in/törst ut-metoden (FIFU) eller till vägd genomsnittlig kostnad. Assskaffnings
värdet för rärdigvarulager och pågående arbete innefattar råvaror, direkt arbets
kostnad, övriga direkta kostnader och prodoktionsrelaterade gemensamma kost
nader, baserat på normal prodoktionsnivl. Utgifter som uppkommer vid trans
port av lagertifigängarna till deras nuvarande plats och skick ingår i anskaffntngs
värdet för varulagret. Räntekostnader ingår inte i värderingen av inventarier
Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade försäljningspriset inom ramen för den
normala verksansheten minus beräknad kostnad för rardigställande och fömälj
ning av varan.
Anskaffningsvärdet för avverkat tinsnter uppgår till verkligt värde med avdrag
för beräknade försäljningskostnader vid tidpunkten för avverkning, bestämda i
enlighet med redovisningsprineipen för skogsplanteringar.
Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, med undantag för finansiella
tillgångar, skogsplanteringar, tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper
redovisade enligt IFRS 5, varulager, förvaltningstillgångar som använda för finan
siering av ersättningar till anställda och uppskjotna skattefordringar, prövas i
enlighet med LAS 36 vid varje balansdag för att bedöma om det finns indilcauon

på nedskrivningsbehov. Om en sådan indikation föreligger beräknas tillgängens
ätervinningsvärde.
För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestäntbar nyttjande
period och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräk
nas återvinningsvärdet årligen, eller vid indikation på nedskrivningsbehov Ater
vinningsvärdes definieras som det högsta av nyttjandrvärdet och verkligt värde
minus kostnader för avyttring, och fastställs normalt utifrån nvttjandevärdet
beräknat med en värderingsmetod som baseras på diskonterade förväntade
kassatlöden. En nedskrivning som belastas resulsatrLkttingen görs när det redo
visade värdet överstiger återvinningsvärdet. 1 samband med prövning av ned
skrivningsbehov fördelas goodsvill och varumärken med obestämbar nyttiande
period på den lägsta nivän av grupper av kassagenererande enheter, baserat pS
produktgropper och geografiska marknader, som foljs upp av ledningen. Mer
itsforissation om koncernens goodwill och prövning av nedskrivningsbehssv finns
i _\‘ot 12 Imssmnteriella nnhäggnissgstillgdngar.
Åserföring av en nedskrivning sons redovisats under tidigare perioder förandra
tillgångar än goodsvill redovisas när det linna en indikation på att nedskövningen
snitt redovisats under tidigare perioder inte längre finns eller kan ha minskat. En
nedskrivning som redovisats Mr goodwill återfiirs inte under kommande perioder.
Avsättningar
En avsätttsing redovisas i balansräktsimsgcn när konceetsen baren befintlig legal
eller informell förpliktelse som följd sven inträffad händelse, och det är troligt att
ett utflöde av ekonomiska resurser konsnter att krävas för att reglera förpliktelsen
samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
llelsspp som redovisats som avsättning är den bästa uppskattningen avden
ersättning som krävs för att reglera den nuvarande förpliktelsen vid rapport
periodens slut, med beaktande av risker och osäkerheter kring förpliktelsen. När
en avsättning värderas gessom att bedöma kassaflödet för att reglera den nuva
rande förpliktelsen är dess redovisade värde lika med nuvärdet av dessa kassa
fiöden (i de fall där påverkan frätt petsgars tidsvärde ärväsentligt).
Aktiekapitat
Återköp av egna aktier redovisas direkt msst eget kapital.
Ersättningar titt anställda
Kortfristiga eraättningar bli anställda
Kortfristiga rörmäner till anställda, exempelvis fast lön, semester, vinstdelning,
rörlig lön och övriga förmåner, vilka förväntas bli reglerade inons tolv månader,
redovisas som kostnader i resaltaträkningen när tjänsterna erhålls.
Kostnader för vinstdelningsprogrammet och incitamentsplaner (rörlig lön)
redovisas löpande under räkenskapsäret dä ersättningen inånas, baserat på ett
prognostiserat utfall. Detta innebär art kostnaden periodiseras under året. 1 sam
band med ärsbokslutet genomförs en slutlig beräkning av årets kostnad baserat pä
det faktiska utfallet för året. Eventuella justeringar av tidigare rapporterade kost
nader för incitamentsprogram redovisas orkaå löpande vid uppdatering av det
prognostiserade utfallet för respektive plan.
Långfristiga ersättningar t/ll anställda
Styrelsen har erbjudit vissa ledande befattningshavare ett långsiktigt ineitaments
pnsgram där befatlningshavaeen efter en treårig prestationspedod kats få ett koms
tant bonus baserad på fastställda resultatnsäl för prestationsperioden. Kostnaden
för den långsiktiga ineitamentsplanen redovisas under intjänandeperioden inklu
sive de sociala avgifter som är tillämpliga för det respektive lassd där befattnings
havaren arbetar. Kostnaden för ineisamentsprogrammet redovisas som personalkostnad med motsvamnde belopp redovisat som en längfristig avsättning för
uppskjutems ersättning i balansräkningen. Avsättningen blir föremål för gransk
ning utifrän faktiskt resultat under prestationsperioden med eventuella föränd
ringar av det förväntade utfallet redovisat i resultaträkningen.
Berättigade deltagare i programmet har förbundit sig att köpa Swedish Match
aktier för hela den erhållna ersättningen, netto efter skatt, och att behålla dessa
aktier under en period som inte understiger tvä år.
Eraättningar vid uppsägning
Koncernen redovisar ersättningar vid uppsägningar om en händelse ger upphov
till en förpliktelse gentemot en anställd när koncernen avslutar en anställning före
den normala pensionsdagen eller när en anställd frivilligt accepterar avgång i
utbyte mot dessa ersättningar. Koneertsen redovisar ersättningar vid uppsägning
vid den tidigaste av följande dagar: (a) när koncernen inte längre kan dra tillbaka
erbjudandet om dessa ersättningar eller (b) när företaget redovisar kostnader för
en omstrukturering som faller inom ramen för lAS 37 och innefattar betalning av
ersättningar vid uppsägning. Om företaget har lämnat ert erbjudande för an upp
muntra frivilllg avgång beräknas ersättningar vid uppsägning baserat på hur
många anställda som fönäntas acceptera erbjudandet.
Eraättningar t/ll anställda efter avslutad anatälin/ng
Inom koncernen finns ett flertal såväl avgifisbestäanda som förmänsbestämda
pensissnsplaner, varavvissa med töswattningstillgängar i särskilda stiftelser eller
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motsvarande. Pensionspianerna finansieras gennm inhetalningar frän respektive
koncernföretag och dess anställda. Oberoende aktuarier beräknar storleken på de
förpliktelser som respektive plan har och omvärderar pensionsplanernas anta
ganden varje år.
Pensionsavgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i resultaträkningen när de uppkommer.
Pensionskostnaden för flirmånsbestämda planer beräknas enligt den så kallade
Projected Unit Credit-metoden på ett sätt som fördelar kostnaden under den
anställdas återstående yrkewerksamma lit Dessa kostnader värderas till nuvärdet
av förväntade framtida utbetalningar med användning av en diskonteringsränta
som motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligalioner eller statsobligatinner
med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. Kost
nader avseende tjänstgöring, kostnader avseende tjänstgöring under tidigare
perioder och eventuella administrationskostnader som är hänfiirliga till förnsåns
bestämda pensionsplaner klassificeras som rörelsekostnader En finaissiell kom
ponent som beräknas utifrån diskonteringsräntan på nettoskulden eller netto
tillgången reduvisas i finansnettot. Den finansiella komponenten redovisas som
räntekostnader eller ränteintäkter, netto per plan.
Förde amerikanska förmånsbestämda planerna fastställer Ssvedish Match
diskonteringsräntan som används vid beräkningarna av pensionsförpliktelserna
baserat på en ränta som matchar nuvärdet av de framtida kassaflödena i planen
med motsvarande ränta på avkastningskunan (yield curvel.
Diskonteringsräntan som används vid beräkning av räntekostnad på de ameri
kanska pensionsfiirpllktelserna samt intjänandekostnaden är samma disknnte
ringsränta som uppkommer från att maicha nuvärdet av framtida kassafiöden på
pensionsförplikielsen respektive intjänandet.
Förde större fiirmånsbestämda planerna i USA så tillämpas samma process på
planens kassafiöde för inijänandekostnaden för att ta fram diskonteringsräntais
som används vid beräkning av intlänandekostnaden.
För övriga planer anvätsder Ssstdish Match metoden nsed en vägd genomsnitt
lig diskunteringsränta suns utgörs av avkastningskurvan (yield curve) som
använts för att värdera förpl&telsen och pensionskostnaderna.
1 Ssvedish Match koncernbalansräkning redovisas pensionsåtagandet för fun
derade planer netto efter avdrag lör det verkliga värdet på planens förvaltnings
tillgångar. Fonderade planer osed netlotillgångar, det vill säga med förvaltnings
tillgångar som överstiger ätagandena, redovisas som långfristiga fordringar. När
beräkningen leder till en nettotillgäng och det inte finns något lägsta fonderings
krav är det redovisade värdet för tillgången begränsat till det lägre av överskottet i
planen och nuvärdet av franstida kostnader avseende tjänstgöring som företaget
ska stå för. Beräkning av diskonterat värde på förmånsbestämda 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 tidigare gjorda antaganden förändras. \hrderingsskillnader
som uppstår vid omvärderingen av förnsånsbestämda planer redovisas som
aktuariella vinster/förluster i övrigt totalresullat när de uppstår
När det föreligger en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs för en
juridisk person och koncernen redovisas en avsättning eller fordran avseende
särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran avseende
särskild löneskatt är inkiuderad i nuvärdet av nettoförpliktelsen eller netto
tillgången. Särskild löneskatt avser pensionsplaner i Sverige.
1 Sverige har koncernen förmånsbestämda förpliktelser efier avslutad anställ
ning för tjänstemän, vllka är försäkrade av Mecta. Alecta är Sveriges största livför
säkringsbolag och tryggar större delen av den privata sektorns förmånsbestämda
pensionsplaner, H’P-planen. Alecta kan inte lämna särskild information för res
pektive kunds förpliktelser och verkligt värde för tillhörande tillgångar vilket är
nödvändig information för Swedish Match för att kunna redovisa förpliktelserna i
enlighet med reglerna för förmånsbestämda pensionsplaner. Alla förpliktelser i
anslutning till de svenska ITP-planerna redovisas därför som avgiftsbestämda
planer i enlighet med reglerna för pensionskassnr som omfattar flera arbetsgivare.

Skatter
lnkomstskatter otgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. lnkomstskatter redo
visas i resultaträknhsgen utom då underliggande transaktioner redovisas i övrigt
totalresultat vsrvid tillhörande skatteeffekt också redovisas i övrigt totslresuhat.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller återffis avseende innevarande år, med
tillämpning av de skattesatser som är lagstadgade per balansdagen. Här rapporte
ras även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar
och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporära skillnader
som uppkommer vid den initiala redovisningen av goodwill, den initiala redovis
ningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och som vid tidpunk
ten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat,
eller temporära skillnader hänförliga till andelar i dntterföretag och kttresseföre
tag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av
uppskjuten skatt baseras på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder för
väntas 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.

Eventualförpliktetser
Fn eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör
från inträffade händelser och vars förekomst endast bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas, som
skuld eller avsättning, på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas.
Resultat per aktie
Beräkning av resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till moder
bolagets aktieägare och det viktade antalet utestående aktier under året. Det före
kommer ingen potentiell utspädningselfeki på antalet aktier då företaget inte har
tilldelat några uptioner till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1 995:l554j och bestämmelserna i RFR 2 Redovisning förjuridisk person som
utfärdats av Rådet för finansiell rapporteriog. Enligt RFR 2 ska moderbolaget, i
årsredovisningen fiir den juridiska personen, tillänspa alla IFRS-standarder och
uttalanden som godkänts av llU så långt som möjligt inom ramen för årsredovis
ningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som kan göras från IFRS.
Det finns inga nya eller förändrade redovisingsprinciper för Moderbolaget att
tillämpa per den 1januari 2ll 19. Undantaget för IFRS lö i RFR 2 kommer att till
lämpas.
Skillnaderna mellan modeebolagets och koncernens rednvisningsprinciper
framgår nedan.
Dotterföretag och intreaaeföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag värderas till anskalfisingsvärde. Det
innebär att transakionskustnader vid förvärv ingår i anskalfningsvärdeL 1 kon
cernens redovisning kustnadsförs fiirvärvsrelaterade kostnader för dotterföretag
när de uppstär.
Ersättningar till anställda
1 moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda
planer ände som anges i lAS 19. Förde svenska pensiunsplanerna fiiljer Moder
bolaget Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens töresknfter,
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. För den utländska
pensionsplanen tillämpas lokala föreskrifter för beräkningen av förmånen.
De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i lAS 19 är hur diskonlerings
räntan fastställs, att beräkning av den fiirmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån
nuvarande löneolvå utan antagande ons framtida löneökningar och att alla
aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Ytterligare en skillnad, jämfött med vad som anges i LAS 19, är att ingen tillgång
redovisas om förvaltningstillgångarna, värderade till marknadsvärde, överstiger
förpliktelserna. 1 de fall förvaltningstillgångarna understiger förpliktelserna redo
visas dock en avsättning.
Skatter
1 moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.
1 koncernrednvisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Aktieägsrtillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i
aktier och andelar hos givaren, samtidigt som bedömning görs av eventuellt
nedskrivningsbehov. Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas i resultaträkningen som bnkalutsdispositioner i enlighet med RFR 2.
Leaaade tillgilngar
1 moderbolaget redovisas samtliga leasingkontrakt avseende tillgångar eller hyra
av fastigheter som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna kostnadsförs
linjärt över leasingperioden.
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Kritiska uppskattningar och bedömningar
För att upprätta finansiella rapporter i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) krävs att uppskattningar, bedömningar nch antagan
den görs vilka päverkar de redovisade belnppen och följaktligen kan det faktiska
utfallct komma att anilca frän gjorda uppskattningar.
Immateriella tillgingar
Enligt IFRS ska immatedella tillgångar defmieras som att de antingen har bestämd
eDer obestämd nyttjandeperiod. Immateriella tillgängar med obestämd mitjande
period skrivs inte av, utan testas istället ärligen för nedskrivningsbehov Goodsvill
har enligt IFRS per definition obestämd nyttandeperiod och skrivs därflir inte av
Förvärvade varumärken utan nägon förutsebar tidsgräns förvilken tnlgängen
förväntas generera nettukassallöden till koncernen, anses ha obestämd nyttjande
period och skrivs därför inte at Förvärvade varumärken har ansetts ha bestämda
nvttjandeperioder uds skrivs i allmänhet av över en period pä t0—20 är. Nedskriv
ningsbehovet för varumärken och isnmateriella tillgängar som skrivs av prövas när
det finns förhållanden som tyderpä att värdet pä de itnmateriella tillgängarna har
minskat, Nedskris’ningsprövningar innebär att ledningen gör väsentliga bedöm
nsngar. till exempel antagande om prognosöserade kassaflöden som aoväods vid
värdering av tillgängarna. Händelser i franttiden kan innebära att ledningen drar
slutsatsest att det finns tecken pä nedskrivnittgsbehctv och att ett immateriell tillgäng har minskat i värde. En nedskrivning till följd av detta kan få en väsentlig
effekt pä verksamhetens ställning och resultat. Koncernens imnsatedella tillgångar
per den 3t december 2018 uppgicktill 2 708 61SEK och avskrivningar uppgick till
63 61SEK. Beloppet för goodsvill, sont ingår i immateriella tillgäogar, uppgick till
1 643 MSEK. Se Not 12 lt,totateriella anläggningstillgcingar för ytterligare informa
tion om nedskrivningsprövning av immateriella anläggiöngstillgångan
Rättatvister
Bolaget är involverat i ett antal rättsliga processer. Även om det är företagets över
tygelse att man har en god position i dessa tvister kan ett oflirmänligt tttfall inte
uteslutas, vilket kan få en negativ påverkan på företagets resultat. Koncernens
rättstvister förklaras mer ingående i Not 29 Åtaganden samt es’entuaärpliktelser
och evestimltillgsirtgar.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättniissgar till anställda efter avslutad anställtsittg Kostnader och förpliktelser
hinförliga tik förmänabestämda pensionsplaner redovisas i koncernens finan
siella rapporter baserade på aktuariella beräkningar. Aktuariella beräkningar ir
baserade på antaganden om diskonteringsränta, framtida dödlighet, kompensa
tionsökning mm., ofia fören lång tidsperiod. Det verkliga esfallet kan komma att
avvika från gjorda antaganden, vilket kan leda till att det belopp som redovisats i
balansnikningeojusteras. Förpliktelserna i koncernens förmänsbestämda pen
sionsplaner och sjukvårdsplaner efter avslutad anställning per don 31 december
2016 bedömdes överstiga förvaltningstillgängarnas verkliga värde med t 024
61SEK. Koncernens förmånsbestämda planer beskrivs närmare i Not22 Ersätt
ringar till anställda.
Klassificering av huvudman eller agent
Redovisning av iotäkter omfattar att vissa bedömningar görs av företags
ledningen. Koncernens intäktsredovisning påverkas främst av indikatorer för
kontroll vid fiirsäljningstransaktioner för att bestämma huruvida Swedish Mateh
agerar som en huvudman eller en agent. Sådana bedömningar påverkar rapporte
rade belopp för omsättning och rörelsekostnader, men påverkar inte rörelse
resoltatet och kassafiödeL
Intäkter relaterade till försäljniogstransaktioner där Swedish Mateh agerar sons
hovudntan redovisas som bruttoomsättning med tillhörande kostnad förde sålda
varorna som rörelsekostnader Om koncernen säljer varor eller tjänster som en
agent redovisas omsättningen och betalningar till leverantörer på nettobasis,
vilket motsvarar intjäoad marginal/provisiun.
Ett företag är huvudman om företaget kontrollerar de spedficerade produkterna
och tjänsterna innan de överförs till en kund. Kontroll betyder inte nödvändigtvis
att företaget besitter den legala rätten tik produkten innan den överförs till en kund.
Väsentliga indikatorer som ska bedömas för att avgöra ont ett företag agerar som
huvudman eller agent är; (å) företaget är en huvudman om det har humadaosvaret
för innehållet och levalitio av produkterna och tjänsterna överförda till kunderna,
(2) tar väsentligen all lagenisk och förmäner relaterade till den sålda produkten
eller tjänsten och (3) ansvarar för prissättning av de varor och tjänster som kun
den betalar fön Ett företag är en agent i de fall företaget inte i väsentlig utsträck
ning kontrollerar den specifika produkten eller tjänsten som tillhandahålls av
tredje part, innan den överförs till kunden. För sådana försäljningstraosaktionee,
är företagets prestationsåtagande att tillhandahålla en distributionstjäost av en
specifik produkt eller tjänst för en tredje part.

Utifrån de givna kontrolliodikationeroa, har Swedish Mateh gjort bedömningen
att försäljning av produkter från koncernens produktsegment, agerar företaget
snm huvudman och redovisar intäkter och rörelseresoltat som bruttobelopp
Oosterat för uppskattade möjliga utfall hänförligt till rörliga rabatter och andra
rörliga ersättningar samt förväotade återbetalningar för returnerade varor).
Vidare bar Swedish Mateh konktoderat anden svenska funktionen för distribu
tinn, vid merparten av transaktionerna, agerar som agent vid försäljningen av
tredje parts tobaksprodukter Ssvedish Match svenska distribotionsfunktion står
inte fiir bets-dande risker och förmäner hänförllg till tredje parts produktema från
ankomst till distributioosfunktionens varulager och tills produkterna levereras
till detaljhandeln. Swedish Mateh distrihutionsfunktion ansvarar inte för mark
nadsförings- och fiirsäljniogsaktiviteter avseende tredje parts tobaksprodukter.
1 de fall där den svenska funktionen för distribution agerar som agent motss’arar
redovisad intäkt den distributionsavgifi som erhålls från huvudmännen (tillver
karna av varorna) för att tillse att varorna levereras till detaljhandeln. Följaktligen
redovisas iotevarulager relaterat till tredje parts produkter, för vilka den svenska
funktionen flit distribution agerar som ageot i samband med leverans till detalj
handeln, i Ssvedish ålatch balansräkning. Den svenska funktionen för distribu
tion har begränsad kontroll över sådant varulager och redovisar det därmed inte
som en tillgång. Se Not 3 Sepnerttainfåentation för ytterligare iofetrnsation om
koncernens intäkter.

Segmentsinformation
Sseedish Mateh produktsegment bygger på den interna rapporteringsstrukturen.
Steedish Mateh högsta verkställande beslutsfattare är koncernens verkställande
direktör och koocernchef som följer opp och fattar beslut om verksamhetsfrågor
utifrån produktsegmenten. Koncernens produktsegment är Snus och tstoöt snuff
Ovrigit tobakspredtikter och Tändpredskter. Prodoktsegmenten representerar vad
de operativa divisionerna producerar, markoadsför och säljer Sss’edish Mateh
produkter.
Snus och moiatsnuffär rökfria tobaksprodukier som fräntst säljs i Sverige, Norge
och USA och tillverkningen sker i Sverige, Danmark och USA. Sverige är världens
största markoad flir svenskt snus mätt i konsumtion per capita. Den norska mark
naden, som är mindre än den svenska, har under de senaste åren oppvisat en stark
tillväxt. USA ärvärldeos största markaad flir moist snoW mätt i antal dosor och är
ungefär flera gånger så stor som den skandinaviska sousmarkaaden. 1 Sverige och
Norge är Ssvedisls Mateh markaadsledande. 1 USA är Ssvedish ålateh den tredje
största aktören på markaadeo (hr moist snuif och har en växande position inom
sseosk-t snus. 1 USA och Sverige säljer Ssvedislt Matdt även oikotioportioosproduk
ter utan tobak. Några av de största varomärkena är General, Göteborgs Rapé,
Kaliber, Kronan, Ettan, Grov och Cateh i Sverige, General, G.3. G.4, The Lab och
Nick & Johnny i Norge och Longhorn, ‘rimber Wolf och General samt ZYN i USA.
Övriga tobaksprodukterbestår av digarrer och toggtobak som säljs i USA sanst
elsesv bags och tobaeco bits snus tillverkas i Danmark och säljs på vissa europeiska
otarknader. Ssvedtsh March är en av de största aktörerna på marknaden får mass
nsarknadscigarrer i USA med välkända varumärken såsom Garcia yVega, Game
by Garcia y Vega, 1882, White OsvI och lackpot, vilka tillverkas i Dominikanska
republiken och USA. Swedish Mateh är den ledande tillverkaren i USA av tugg
tobak och produkten säljs framför allt i de södra delstaterna. Sn’edish Mateh
största varomärke är Red Man, Marknaden i USA för tuggtobak visar pä en nedåt
gående treod. Företagets varumärkeo för tuggtobak i Europa inkluderar Thunder,
General Cut och Oliver Twist.
Tiindprodukter innefattar tillverkning och distribution av tändstickor och tän
dare sanst kompletterande produkter. Swedish Mateh är markaadsledande på ett
flertal markoader får tändstickor. Varumärkena är mestadels lokala och mycket
starka på respektive hensmanuarkaad. Exempel på varumärken är Solstiekan,
Nitedals, Fiat Lux och Redheads. Ssvedish Mateh största varumärke fiir engångs
tändare är Crieket, Koncernens största snarkoader får tändaee finns i Asien och
Europa samt i Brasilien. Kompletterande produkter inkluderar exterot produce
rade rakls)wlar, batterier och glödlampor som säljs under varumårket Fiat Los
främst på den brasilianska maeknaden.
Det finns ingen intern försäljning mellan rörelsesegmenten och koncernens
finansiefla kostnader, såväl som skatter, allokeras inte till rörelsesegmenten.
Rörelseöllgängarna måts inte pä segmeotsbasis. Föe intern rapportering upprättas
segmeotseapporteriogen i enlighet med lFRS.
Övrig verksamhet består av centrala funictioner samt den svenska funktionen
för distribution. De ceotmla funktionerna innefattar områden väsom regulatorisk
utredning och dialog, juridik, finansiering och rappoetering. Funktionen får
distribution utför tjänster tik Swedish Mateh i Sverige och Norge samt till andra
tobaksöllverkare inom det svenska distributioosnäwerket. Försäljning av Swedish
Mateh produkter på den svenska och norska markaaden redovisas inom produkt
segmeotet Som och moist snoW. Resultatet från Oveig verksamhet bestär av det
koosuliderade resultatet från centrala funktioner i vilket funktionen för distribu
tion genererar en mindre vinst från ikstributioosavgifieo för leverans av tredje
pans tobakaprodukter och övriga fookiiooer går normalt med förlust.
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NOT 3 Fortsättning
Snus och
most snuff

Koncernealernförsätjning
Av- och nedskrivning°
Resultalandelari intresseföretag
Röreleeresultat
Större engdngsposter

Tärdprodskler

Totalt segment

Ovrig verksamhet

Swedish Match
koncernen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017Zi

2018

2017

6127
—236

5484
—205

5240
—89

4636
—81
7
1776

1266
—61
2
109

1 291
—62
1
211

12612
—365
2
6936

11610
—328
8
6365

353
—50
1
—124

362
—53
2
—126

12966
—615
3
6812

11 751
—381
10
4219

—

—

—

2791

Infäkt från ändrad fdrmånsplan
Realisafioosvivst från försäljning av tomt

—

—

2350

1956

17

—

Avytiring avakfieri STS
Rörelseresuttat, inkt. större
engångsposter

Ovriga
tobsksprodskter

53

—

69

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

4936

6414

2791

2374

1956

1028

—

107

—

197

—

189

211

—124

69
107

—

—

178

4812

Finansiella infäkfer
Finansiella kostnader

65

197
4592
156
—396

Resultat före skatt

4 531

4 353

il Nedskrivningar av materiella aniäogningstiiigångvr uppgår tillS MEER il för Snus ech mest snuff ech 1 MSEK 111 för Övriga tnbaksprvduhtnr Inga nndskrivningar her gjerts av immaterinlia
aniageningsi.Sgtngar
1) Undnr2Ol7inkivdnradn Ovnigvnnkvamhnt kapiiavinsterfråv försäljning uvaktinri STå ech från fersäiinine avtemt

Snus och
moist sosff

2018

Ovriga
tobaksprsdskter

Tdndprodskfor

Totalt segmeot

2018

2017

2018

2017

—10

—11

—18

—11

1

6

1

2

1

88

60

67

632

0

1

3

2017

2018

2017

—

—

—

Ovrig verksamhet

2018

2017

Swedish Match
koncernen
2018

2017

—18

—11

Ometruktureringskostnader och resultat från
töroöljning av materiella anlöggningstiltgångar
Omstrsktsreringskosloader

—

Reafisafisosresulfat vid försäljning av materiella
anläggningsfillgångar

—1

—1

518

211

76

0

0

3

—

—

—

—1

—1

2

0

365

16

26

649

369

1

16

7

17

8

Investeringar
Materiella anlöggningsfillgångar11
Immaferielfa anläggningsfillgångar
i

—

Investeringar i malerinila anivggningsiiögOnar far tandprnduktsvnrksamheten inhlvdervr åtarpiantering av skvg

Geografisk information
Tabellen nedan avser försäljning lifi externa kunder och anläggnfngslillgångar på det geografiskoområdet där företaget ärverksamt.
Externa inläkter och anläggningstdlgängar fördelas på de huvuduakliga geografiska områdena enligt följande:
Anläggningsfilfg0ngarti

Försäljning tiflesterna kunder

2018

2018

2017

——

2017

MSEK

Procent

MSEK

Procent

MSEK

Procent

MSEK

Procent

Skandinavien

6 822

37

6 628

38

3 513

60

67

USA

6803

52

6056

1628

28

Ovriga marknader

1 360

10

670

12

606

25
8

12966

100

1 267
11751

52
11

3 303
1238

100

5810

100

4967

100

Totatt

Andra ariaggningsliigtngar an fnans:eifa instrument, uppsötutna skaiteinrdnngar och pnnssnsLiigånnur

Information om större kunder
Suredish Match försäljning geneceras från en diversiflerad kundportfölj och koncernen är därför inte beroende av en enskild kund f någon nämnvärd utsträckning.
Koncernens enskilt största kund stod för 8 procent av koncernens totala netroomsättning.
Uppdelning av intäkter
Koncemens intäkisslrömmar hänförs främst till försäfjnfng av egenproducerade varor. Inom Tändprodukter ulgör även en liten del av intäkterna grossiotförsälj
ning av tredje party produkter. Intäkterna inom Övrig verksamhet härrör främst från inkomster från logistilctiänster för leverans av tredje party produkter till
detaljhandeln. Intäkter för sålda varor och logistiktjänster redovisas vid tidpunkten för när kontrollen av utlovad vara eller tjänst överförts till kunden till det förväntade ersättningsbeloppet för den aktuella leveransen. Det förväntade försäljningsbeloppet som redovisas ärjusterat för uppskattade möjliga utfall av rörliga
rabatter och andra rörliga ersättningar hänförliga till försäliningstransaktionen samt förväntade äterbetalningar för remrnerade varor. Åtaganden för dessa redovi
sas som operativa avsättningar i koncernens balansräkning. Majoriteten av Ssvedish Mstch kunder finns inom detaljhandeln eller är grossister

Uppdelning av intäkter
Ovrigs
tscuksprsdukter

Snus och
meist souff

2018

2017

2018

Skandinavien

6343

6017

USA

1752

1652

75
5007

Övriga marknader

32
6 127

15
5 684

2017

Swedish Match
koocernen

Tvdprodukfer

Totalt segment

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

353

362

4822

4628

—

—

6803

6056

—

—

1 340

353

342

1 267
11 751

Ovrig verksamhet

Huvudsakliga geografiska
marknader

Total nettoomsättning

16

51

53

6469

6086

65

60

6803

6056

158

6566
56

1150

1 197

1 267

5 240

4 634

1 246

1 291

1 340
12 612

11 610

12 966
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Förvärv genomförda under räkenakapeåret
Den 22augusti2018 förvärvade Swedish Match 95 procent av aktierna i
Gotlands Snus AB, inklusive dotterbolaget Gotland Produclion AB
(“Gotlandssnus”). Goilandssnus grundades år 2000 och utvecklar, producerar
samt säljer både snus och nikotinfriaprodukter. Företaget har försäljning i
Sverige, USA, Asien och delar av Europa. Gotlandsnnus produkter säljs under
populära varumärken såsom Jakobsson’s (snus) och Qvitt(portionsprodukter
utan tobak och nikotin). Köpeskillingen uppgick till 283 MSEK och betalades
delvis kontant vid förvärvstidpunkten. Den återstående delen av köpe
skillingen är en säljrevers för vilken betalning förväntas ske under 2020.
Den 3 april2018 förvärvade Swedinh Match 100 proceint av aktierna i buse
of Oliver Twist AlS (“OliverTneint”). Företaget haren över 200 årläng historia
som Danmarks äldsta fristående tobakstillverkare. Företaget utvecklar, pro
ducerar och säljer tuggtohak i form avportionsbitar från tobak som bearbetats
till stänger under varumärket Ollvcr’Fwiut. Företagets främsta marknader är
Skandinavien och vissa andra ED-länder. Köpesklllingen uppgick till 306
MSEK (221 MDKK) vilket betalades kontant.
1 koncernens nettoomnättniisg för räkenskapsåret som slutar dcn 31 decem
ber 2018 inkluderas en omsättning om 86 MSEK hänförlig till de tvä förvän’en
räknat från förvärvsdagen Sir respektive förvärv. För samma period bidrog
forvärven med 16 MSEK till koncernens resultat efter skatt. Om de båda
forvarven hade kunaohderatn fran den 1 januari 2018 skulle forvarven upp
.
skattningsvis ha paverkat koncernens nettoomsättmng med 139 MSEK och
resultatet efter skatt med cirka 26 MSEK för räkenskapsåret.
,

fl

Övriga röreLseintäkter och övriga röreLsekostnader

Ovriga rörelneintäkteroch rörelsekontnader anges nedan:

Vafafakursvinsfer
Valutakarsförlanfer
Resultat från försaljning av anläggningnlillgångar
Totalt

Koncernens anstallda fördelade per land a.smmanfattas i tabellen nedan:
2018

Holding ApS ( V2 Tobacco ), inklusive dotterbolag. Kopenklllingen uppgick
till 929 MSEK (732 MDKKj vilket betalades kontant.
Effekter av förvärv
Nedanstäende tabell visar de förvärvade tillgängarna och skulderna till verkligt
värde och som redovisas i koncernens balansräkningvid förvärvsfidpunk
tema, inklusive goodwill, och även effekten av förvärven på koncernens kassaBode:

2018

Total köpeskilling
Avgår, Likvida medel i den förvärvade verksamheten
Avgår, ej ufbetald köpeskitting
Effekt på koncernens likvida medel

2017

27

08

266

343

ldareu
man,

55

55

46

68

Belgien
Brasilien
Danmark
Dominikanska republiken
Filippinerna
Nederländerna
Norge
Schweiz
Sverige
Turkiet
USA
Tolatt

2

50

2

50

503
95
2681
191
97
65
2
1187
16
990
5662

68
61
Sf
72
93
66
50
60
71
70
60

617
50
2253
208
98
45
2
1084
15
993
5413

71
67
54
69
95
60
50
61
73
70
62

0

0
44

25

32

17
7

22

Vid perio-

23

62

denn sist

Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppdelade på köni

8

2018

53

79

272

372

Moderbolaget
Styrelseledamöfer utsedda

332

565

av årsstämman

—15

—

589
—17

937
—8

—31

—

541

929

Baserat pä den slutgiltiga värderingen avförvärvnbalansräkningen förde två
fönän’en gjordes en ny värdering av varumärkena, nom resulterade i ett högre
,
varde for varumarkena. Inga andra justeringar har gjorts mellan de prehnsinara
fön’ärvsvärdemna som presenterats i tidigare perioder och de slutgiltiga.
Goodnvill hänförlig till förvärvet av Gotlandnsnus och Oliver Twist represen
terar potentialen för Ssvedish Match att nå nya konsumenter och utvidga värt
prodokterbjudande i linje med vär vision. Ingen del av värdet på goodwill
förväntas vara skattemäsnigt avdragngill.
De totala förvärvnkostnaderna för båda förvärven uppgick till 3 MSEK och
avser främst konsultationskostnader i samband med duc diligenceproceuserna.
Förvärvskostnader redovisas i renultaträkningen som adminintrationn
kostnader.
Inga eventualfcirpliktelner frän förvärven har identifierats, varken for 21116
eller2Ol7.
.

Medefanfal
annfalfdn

39

innehav utan bnutammandn in5yivndn har rndcvivatn tiuvnrbtint värde

..

ldärae
man, 961

Dotferforetag

.

.

Materiella anfäggningnfittgångar
Immateriella anläggningstittgångar
Långfristiga finansiella fordringar
Varulager
Kundfordringaroch övriga kortfristiga fordringar
Totala Likvida medel
Långfristiga skslder
Leserantörsskalder och ösriga kortfristiga skulder
Uppskjuten skalfeskufd
fdentifierbara tillgångar och skulder, netfo
Koncernens goodwill
Innehav utan bestämmande inffyfand&i

Moderbolaget
Sverige

2017

Medefantat
annfaftda
..

-

.

Förvärvunder2ol7
Den 31 augusti 2017 forvarvade Ssvedish Mateh 100 procent av aktierna i V2

29
—30
0
—1

Medclantalet anställda under 2018, inklusive tillfalligt analallda, uppgick i
moderbolaget till 55 och tkoncerncn tills 662. For 2017 var mot avarandc siffra
46 reupekttve 5 4t3. Okningen av det genomsnittliga antalet anställda hänför
sig främst till expansionen avcigarrproduktionen i Dominikanska republiken.

-

.

2017

67
—63
2
5

PeI’50I1L

.

,

2018

Styrelsefedamöter
arbefstagarrepresentanter
Totalt styrelsetedamöter
VD och övrig ledning2i

2017

Idärve
män, 961

Vid pe-indens slut

ldarnv
mdn, 961

57

7

57

3

100

3

67

10

70

10

60

8

88

9

78

101
39

77
74

113
43

61
79

Koncernen

Slyrelneledamöter
VD och övrig fedningSi
0

aivretveaepieantcrn Irnirinin i taenen vvrkvtauandn direhiurernum outen boiagsutyrniue
ingår både’ kaiegenun ntyre:ueedvrnvteroch vo och uvrun ednung
Under 2tiS har en rediorn i kvncernindnungen dctvuv vant .anutätid av rnnderbcivgot och detvuu av
ett amoriharuki dntterivrnvo
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Fortsättning

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader sammanfattas nedan:
2018
Lönerochandra
oradttningor3i
Maderbolaget

l

67
685
732

17
209
226

95
1 551
1 666

96

Totalt
J
21

Sociala kostnader

Löneroch andra
erséttningar

1 627
1 723

Dottertäretag2i

2017
varav ponsionskostnador2i

varae pensions
kostnaderlili

Sociala kostnader

68

16

666

208

712

226

saciala hnslnadersaml pensiassksslnader ler 2017 äreaklasve sldkl trOn ändrad lärmOnsntae om 69 NOtiS
Oolinieras snm knslsad lorldrmlesbeslämdapeevonsplanorsch ebolalnieqarlillavyiftebeslämda peescsnsplanorleaklesiee särskild Ibeeskalli
Under 2018 harersäIleie LII den kaneernmedlemmen sam delvis aaranslälld av msderkslagnl och delvis av eli ameekanskl delleelsmlag. rapperterals av del ameekanska dellertdrelagel
och laklurerals all htaderkalagels sam bansaftlläislnr

1 moderbolagets penoionskootnader ingår? MSEK (7) som är hänförliga till verkställande direktör och övrig koncernledning som i genomsnitt bestod av fem
personer onder 2018 och sju personer under 2017.
1 dotterföretagens pensionskostnader ingår 12 MSEK (10) hänförliga till verkställande direktörer och övrig ledning bestående av i genomsnitt 23 personer under
2018 (20 personer 20t7j. De förmånsbestämda förpliktelserna hänförliga till verkställande direktörer och övrig ledning per den 31 december 2018 uppgick till
114 MSEK (93).
Löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktören samt övrig ledning ocls anställda sammanfattas nedan:

2018

2017

Styrelse, VO och övrig

Styrelse, VO ech övrig
tedningll

varav rörlig lön

Övriga anställda

tednisgul

varan rörlig lön

Övriga anställda

44

18

52

69

20

66

42

1,540

61

1,592

67
116

30
50

1 606
1530

Moderbotaget
Svenge

Dotterföretag
86
Totalt dottertöretag
Totatt
130
Olyrelsen, vo vak svrcg ledsio5 keslod 1 yenvmsnill av ic nersaner 11311

maderbnlageLverbsldllande d,reklarer ack darlg lednieg i dsllerlsrelagen beslnd geesmsnillav 23 persaeerl2sl,
varav lyra persveer ear medLemmar hencernlednteaes Far yllerllgare inlarmalien am ersallning liii bsncernledainen. se lakellen Ersälleing sak övriga ldrmlner lill hsncersledniegen

Under 2018 har 64 MSEK (46) kostnadsförts till en vinslandelestiftelse avseende koncernens personal i Sverige.
Ersättning tilL Swedish Match AB:s styrelse
Årsstämman den 11 april2018 beslutade att för tiden fram till nästa årsstämnsa
den 9april2019 ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 1 910 000 SEK,
till vice ordförande ska arvode utgå med 900 000 SEK, till övriga slämmovalda
styrelseledamöler ska arvode utgå med 7ö4 000 SEK vardera samt att ersättning
för kommittéaebete ska utgä med 270 000 SEK till kompensationskommitténs
ordförande och 310000SEK till revisionskommitténs ordförande samt att
övriga ledamöter i dessa kommittéer ska erhålla 135 000 SEK vardera. Inget
styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöler anställda i koncernen.
Inga rörliga löner eller andra förmåner betalades till styrelseledanaöterna för
styrelsearbete under 2018. Under 2018 utgick en inläsningsersättning till de tre
arbetstagarrepresentanterna i styrelsen med 58 577 SEK vardera, och förde tre
suppleanterna med 43 814 SEK vardera. Inläsningsersöttningen betalades av
det bolag i vilket arbetstagarrepresentanten var anställd. Arvoden utbetalda för
2018 och 2017 till årsstämmovalda styrelseledamöter framgår av följande
tabeller:
StyreLsearvoden
2018
TSEK

Styrelsearvode

Kompensationskommitté

1 910

270

Reoisionskommitté

900

—

766

135

764

135

764

—

764
764
6 630

—

-

—

560

—

135
—

—

—

TSEK
Conny Karlsson
Styrelseordförande
Andrew Cripps
Styrelseledamot
Charles llliot
Styrelseledamot
Jacqseline

Kompensationskommitté

1 860

260

870

—

735

130

735

130

Revisionskommitté

—

130
—

Totalt arvode tör
styrelsearbete

2 100
1 000
865

Hoogerbragge

Styrelseledamot
Pauline Lindwalt
Styrelseledamot
Wenche Rollsen
Slyrelaeledamot
JoakIm Westh
Styrelseledamot
Totatt

735
735
735
6 385

—

—

—

520

—

—

865
735

130

865

260
520

995
7 625

Totaltamode för

styrelsearbete

Consy Karlsson

Styrelseordförande
Andrew Cripps
Styrelseledamot
CharLes llliat
Styrelseledamot
Jacqaelioe
Hoogerbragge
Styrelseledamot
Pauline Liodwatl
StyreLaetedamot
Wenche PaUsen
Styrelseledamot
Joakim Westh
Styrelseledamot
Totalt

2017
Styrelsearvode

2 180
1 035
899

899
766

135

899

310
580

1 074
7 750

Ersättning och övriga förmåner tiLl koncernledningen
Årsstömman den 11 april 2018 fastställde följande riktlinier för bestämmande
av ersättning till och andra anställningsvilllcor för verkställande direktören och
övriga medlemmar i koncerniedningen. Medlemmarna i koncerniedningen
omnämns “Koncernledningen’1
ffiktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla
medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, adekvat kompetens och kvalifi
kationer. Ersöttningsformerna ska motivera medarbetare alt göra sitt yttersta
för att säkerställa aktieägarnas intressen. Swedish Match tar hänsyn till såväl
internationell ersättningspraxis som den praxis som gäller i det land dör den
enskilda koncernledningsmedlemmen är bosatt Riktlinjerna tillämpas med
avseende på medlem i Koncerniedningen som utses efter rikilinjernas anta
gande och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna
avtal så medger.
Den totala ersättningen till Koncerniedningen utgörs av fast lön, rörlig lön i
form av ett ettårigt incitamentsprogram och ett långsiktigt incitaments
program, pension, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning.
1. Faat lön: Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara marknadsanpassad
och baserad på varje individs kompetens, hemvist, ansvar och prestation.
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2. Rörlig lön: Koncerniedningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig
lön. Den rörliga lönen kan omfatta både ett ettärigt indtamentsprogram
med utbetalning päföljande år beroende på programmets utfall orh ett lång
siktigt program med en prestationsperiod som inte ska understiga tre år.
Den rörliga lönen ska i huvudsak baseras på specifika, tydliga, fömt
bestämda och mätbara finansiella eller operationella kriterier fastställda av
styrelsen i förhållande 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 enskilda koneerniedningsmedlem
men år bosatt. Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbeta
lats på grundval av uppgifter sum senare visat sig vara uppenbart felaktiga.
3. ½natandclssystesn: Samtliga anställda i Sverige deltar i Ssvedish Matcls
vinstandelssystens.
4. Penaiosterochfdraäkringar: Älderspension, invaliditets- och sjukersättning,
förmäner avseende sjukvård och livförsäkring ska överensstämma med den
praxis som gäller i det land där den enskilda koncernledningsmedlemmen är
bosatt. Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska företrädesvis
utgöras av premiebaserade pensionsplaner.
5. Avgå ngsvederlag sn.m.: För medlem i Koncernledningen ska sex månaders
ömsesidig uppsägningstid gälla. Fast lön under uppsägningstiden och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den
fasta lönen för två år Koncernledningsmedlem bosatt utanför Sverige kan
emellertid erhålla uppsägningstid och avgängsvederlag som är konkurrens
kraftiga i det land koncernledningsmedlemmen har sin hemvist.
6. Ovrigisförniåner: Dvriga 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 s’ad som är normalt förekommande på marknaden.
7. Styrelsens rätt nttfrångå riktlistjernis: Styrelsen äger rätt att frängä de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda
skäl för detta.
8. Bererlning och beshst: Det ska inom Sseedish Match styrelse finnas en kom
pensationskommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och övriga anställningsvillkor för Koncernledningen utom såvitt
avser den verkställande direktören, Kommittén ska även bereda och fram
lägga beslutsföralag för styrelsen i frägor rörande lön och annan ersättning
och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. Därutöver är
kommittén behörig att besluta (och i förhällande till den verkställande direk
tören behörig att föreslå beslut till styrelsen) om kriterier och snål avseende
den rörliga lönen till Konrernledningen. 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.
-

Tillämpning av riktlinjerna avseende rörlig lön 2018

1 syfte att säkerställa att Koncernledningens intressen överensstämmer med
aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka möjligheten att behålla medarbe
tare samt i syfte att främja Koneernledningens aktieågande i bolaget omfattar
den rörliga lönen dels ett ettårigt kontant program, dels en treårigt kontant
progmm där det ettåriga programmet innefattar ett incitament för Koncem
ledningen att förvärva och behålla aktier i bolaget, medan det långsiktiga
programmet ska innefatta en unrycklig skyldighet att köpa och behålla aktier
i bolaget. Pressasionstiden för det kortsiktiga programmet ska vara ett år och
för det långsiktiga programmet tre år.
Ettårigtprognsnsför rörlig lön: För den verkställande direktören och övriga
medlensmar av Kuncernledningen bosatta i Sverige ska den rörliga lönen enligt
det ettådga programmet maximalt uppgå till 70 respektive 60 procent av den
fasta lönen fiir 20 t8. 1 syfte att följa lokal marknadspraxis ska motsvarande lön
för koncernlednissgsmedlemmar som är bosatta utanför Sverige maximalt
uppgå till 70 procent av den fasta lönen för 2ll 18. Med förbehåll för berättigade
undantag ska den maxinsala rörliga lönen reduceras med motsvarande 20 pro
centenheter 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 erhållas ska beslutas i början av varje år. Dessa beslut fattas av styrelsen i
förhållande till den verkställande direktören samt avkompensationskommit
tén i förhållande till Knncernledningen i övrigt.
Långsiktigt prograsst för rörlig lön: Den långsiktiga rörliga lönen för verkstäl
lande direktören och övriga medlemmar av Koneernledningen 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 koncern
ledningsmedlemmens ansvarsområde. Med förbehåll för berättigade undantag
ska samtliga koncernledningsmedlemmar förvärva aktier i bolaget för hela den
erhållna nettoutbetalningen efier skatt och behålla dessa aktier i minst två år.
Koneernledningsmedlemmar bosatta utanför Sverige kan därutöver delta i
ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram vars maximala utfall är begrän

sat till lott procent av den fasta lönen vartannat år.
Utfallet av det långsiktiga incitamentsprogransmet beror på två kriterier som
beslutades i början av 20t 8, men som måts under hela prestationsperioden
20 t8 —2020. Huvuddelen av utfälet baseras på koncernens rörelseresultat från
produktsegmenten under 2018—2020 och resterande del baseras på nettoomsän
ningen exklusive SMD Logistics AB för perioden 2018—2020. Förbåda bilen
erna krävs en förbänring jämfört med 2017 för att det ska ge utfall i programmet.

Ersättning och övriga förmåner till koncernledningen
Förmäns
Fast lön

TSEK

Rörlig

Osr.ga

Pensinns-

lön

förmåner

kostnader

Summa

bestämda
förpliktelser

Verkstätlandedirektören

2018

7041

2649

6835

8494
6706

172
129

2556

18356
16222

Övrigamedlemmaravkoncerntedningen

2017
2018

22606

30871

1 976

7606

63059

38772

19726
29667

20305

2336

6576

Totalt

2017
2018

39365

2148

10255

68961
81614

38772

2017

26561

27009

2465

9128

65163

32 849

Kommentarer till taöellen
• 1 slutet av 2018 bestod koncernledningen av åtta pemoner inklusive verkstäl
lande direktören. Vid årsskiftet var verkställande direktören och tre övriga
medlemmar i koocernledningen anställda i moderbolaget och tre medlem
mar var anställd i donerföretag och en medlem var delvis anställd av moder
bolaget och delvis av en amerikanskt dotterföretag.
• 1 slutet av 2017 bestod konrernledningen av nio personer inklusive verkstäl
lande direktören. Vid ärsskiftet var verkställande direktören och fem övriga
medlemmar i koncernledningen anställda i moderbolaget och tre medlem
mar var anställd i dotterföretag.
• Rörlig lön hänför sig till upplupna kostnader som belastar koncernens resul
taträkoing under året för det kortsiktiga och långsiktiga incitamentapro
grammet.

32849

• Ovriga förmåner avserbilförmåner, sjukförsäkring, tandvård, livförsälering,
klubbmedlemskap och andra förmåner.
• Den redovisade pensionskostnaden avser kostnaden för förmånsbestämda
pensionspianer och avgifter till avgiftsbastämda pensionaplaner (exklusive
löneskatt).
• Under 2018 och 2017 har inget tantiem betalats ut till koneernledningen.
• Under 2018 och 2017 har inget avgängsvederlag betalats ut till koncernledningen.
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NOT 6 Fortsättning

Rörlig lön
Under 2018 omfattades koncernledningen av ett knrt- och ett långsiksigt mci
tamentsprogram (rörlig lön), som beskrivs närmare under presentationen av
riktlinjerna för lön och andra ersättningar ovan.
Prestationskriteriet för VD, stahscheferna och majoriteten av divisionsche
ferna i det kortsiktiga incitamentsprogrammet för 20t 8 var koncernens rörel
seresultat från produktsegmenten. En medlem i koncernledningen hade viss
andel baserat på samma prestationskriterium som VD och resterande andel
baserat på prestationskriterier anpassade till respektive operativ enhet.
Prestationskriteriet för VD och övriga medlemmar i koncernledningen i det
långsiktiga incitamentsprogram som inleddes 2016 och som avslutades 2018,
var baserat på koncernens ackumulerade rörelseresultat från produktsegmen
ten, Beträffande det finansiella prestationskriteriet var tröskelvärdet för utbe
talning och målet för an maximal utbetalning ska utgå It 07 t MSEK respektive
12434 MSEK för den totala prestationspedoden. Kompensationskommittén
fastställde det totala preseationsresultatet för det långsiktiga programmet till
100,0 procent.
1 det långsiktiga incitamentsprogrammet som inleddes 20t8, är prestations
kriteriet för VD och övriga medlemmar i koncerniedningen koncernens acku
mulerade rörelseresuhat för produktsegmenten (vikt 73 procent av kriterietj
och koncernen ackumulerade nettoomsättning exklusive SMD Logistics AB
(vikt 25 procent av kriteriet) för åren 2018 till 2020. Ingen utbetalning kommer
att ske avseende detta kriterium om ingen förbättring har gjorts jämfört med
koncernens jämförbara resultat för 2017. Kostnaderna för det långsiktiga mci
tamentsprogrammet kostrtadsförs löpande under det räkenskapsår då ersätt
ningen intjänas, baserat på ett prognostiserat utfall. 1 slutet på året grnomförs
en slutlig beräkning av årets kostnad baserat på det faktiska utfallet. Justeringar
av tidigare redovisade kostnader för långsiktiga bonusprogram redovisas också
löpande vid uppdatering av det prognostiserade utfallet för respektive plan
under prestationsperioden. Då det långsiktiga programmet sträcker sig över
tre år kommer det slutliga resultatet att fastställas först i slutet av den treåriga
prestationsperioden.
Utöver de ovannämnda programmen deltog nsedlemmarna i koncernled
ningen bosatta i USA även i ett treårigt lokalt program. Detta lokala program
löper över tre år och vartannat år startas ett nytt program. Programmet kan
säledes komma att ge utfall vartannat år. Maximalt möjligt utfall i denna plan
motsvarar den fasta årslönen vartannat år.
Pensioner
Verkställande direktören
Verkställande direktören har en pensionsålder på 62 år och omfattas av ITP
planen för lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. Pensionen enligt fl’P
planen ska vara sluthetald vid 62 års ålder, Därutöver erlägger företaget en
pensionspremie på 40 procent av den del av den fasta lönen som överstiger
30 inkomstbashelopp till en avgiftsbestämd pensionsplan.
(Ivriga medlemmaravkoncernledningen
De medlemmar av kuncernledningen som är bosatta i Sverige har en pensions
ålder pä antingen 62 år elier 65 år och omfattas av ITP-planen för lönedelar upp
tili 30 inkomsthasbelnpp. Därutöver erlågger företaget för några av koncern
ledningsmedlemmarna en pensionspremie motsvarande högst 35 procent av
den fasta lönen över 30 gånger inkomstbasbeloppet. Två medlemmar av kon
cerniedningen, som är bosatt utomlands, omfattas av en förmånsbestämd pen
sionsplan med pensionsålder 65 är. För denna medlem uppgår den årliga
rörliga lönen till högst 50 procent av den fasta lönen vid beräkning av
pensionsförmåner.
Övriga anställningsvillkor
Avgéngsvederlag mm.
För koncerniedningen och verkställande direktören gäller sex månaders ömse
sidig uppsägningstid. Avgångsvederlag utgår med ett belopp motsvarande
maximalt 18 månaders fast lön om bolaget säger upp anställningsavtalet.
Den verkställande direktören och tre övriga medlemmar i koncernledningen
kan själv säga upp sina anatälhingar med rått till avgångsvederlag enligt ovan
om en större organisntionsfiirändring inträlfar som väsentligt begränsar deras
befattningar.

Arvode och kostnadsersättning tiLl revisorer
Revisionskostnaderna ingår i administrationskostnader enligt följande:

2018

2017

Revisisnsappdrag

7

7

Skatterädgisning
Andra uppdrag

1

1

Arvode och ksstnadaersätt’ri.qg till rea:asreDeloitte

—

1

9

Totalt

9

Andra uppdrag avser huvudsakligen rädgivning avseende skattefrägor relaterat
till ersättningar till anställda.

fl

Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Rörnlsnkastnadori

2018

2017

Personalkostnsder
Av- och nedskrivningar
Direkt material
Ovriga rärelsekostnader
Totalt

2 656

2 288

415

381

2 298
2 990
8 156

2 141
2 733
7 563

il Eshlssive större enqlngspvster

Kostnader för forskning och utveckling redovisas i resultaträkningen som
övriga rörelsekostnader. Under 2018 uppgick kostnader för forskning och
utveckling tili 215 MSEK (149).

fl

Finansietla intakler
Utdelningar

Ränteintåkter häntärliga till pensionslordringar
Rdnteintäkter häntärliga till tinansiella tillgångar
värderade till apptspet anskaffningnvårde
Ranteinlåkter hänlörliga till tinansiella instrument
värderade till verkligt värde i resultatråkningen
Nettsvalutakurslörändringar

Totalt
Finansiella kostnader
Räntekostnader häntörliga till pensionsakulder
Räntekostnader håntdrliga till övriga tinansietla
skulder redovisade till upplupet anskattningsvärde
Räntekustnader hänlörliga till tinassiella instrument
värderade till verkligt värde i säkringsrelationer
Räntekostnader häntörliga till tinansietta instrument
värderade tillverktigt värde i resultaträkningen
Nelto valstakurstörändringar
Övriga tinansiella kostnader
Totalt
Finansnetto

2018
—

2017
107

2

2

11

12

69

36

3

—

65

156

2018

2017

—62

—53

—234

—263

—64

—73

0

0
—3
—6
—396
—260

—

—6
—366
—281
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Skatter
Väsentliga delbelopp av inkomstskatten förde räkenskapsår som slutade den
31 december2018 respektive 2017 fördelas enligt följande:
Skattekostnad redovisad i resultaträkvingen

2017

2018

Aktuell skatt:

2018

2017

Uppskjuten skatt

—49

—110

—49

—110

—38

—133

Inkomstskatt redovisad utanför resultaträkningen

—915

_781il

Totatt

59
—856

—10
—791

Detta innefattat:

Uppskjuton skatt:
Uppkomst och återföring av temporära skillnader

—71

—166

Justering förtidigare år
Effekt av ändrad skattesats

—30
4

—1

—97

—161
—952

Skatt på årets resultat
Justering för tidigare år
Totatskatt

Totalt uppskjuten skatt
Summa skatter

—953

Skatt redovisad i övrigt totatresuttat
Aktuariella nettovinster och förluster hänförtiga till
pensioner
Effekt avändrad skattevats

—3

—

Omvärdering av vinst/förlust på kavsaftödessäkringar
Total skatt redovisad i övrigt totatresuttat

—8
—69

23
—110

Total skatt redovisad utanför resuttaträkningen

—49

—110

il Den tagro aktanlia skatten ack den högre appskuina skatten under 2017 an delvis påverkad av
avdragsgilla pensionsbetalningar i USA

Avdragsgilla och skattepl&tiga temporära skillnader i balansräkningen för räkenskapsåren som slutade den 31 december 2018 respektive 2017 sammanfattas
nedan:
2017

2018
Uppskjstna skattvskalder och uppsklutna skattefordringar

Uppskjutna
skattetordringar
100

Förlustavärag
Passioner och övriga förmåner efter avslutad
anställning
Anstättningsförmåner

—

3

Varulager
Källskatt i utländska dotterföretag

—

Finansiella tittgångsr
—

Netto uppskjutna skattesku(der och uppskjutna
skattefordringar

Ingående balans, netto
Uppskiuten skatt redovisad i resultaträkningen
Uppskjuten skatt redovisad i övrigt totalrasultat
Bolag förvärvade eoternt

—7

285
98

355
199

—355
—193

3
9

303

—300

189

—180

631

—431

333

—333

30

—27

83

—83

32
87

—32
—87

—

—

0
—

67
20

55
15

—2

17

530

1,086

—556

566

935

—369

2017

369
97

—21
161

69

110

—11

60
369

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens oredovisade avdragsgilla
temporära skillnader, exklusive förlustavdrag, till $ MSEK (8). Tabellen visar
storleken på koncernens förlustavdrag och när de förfaller:
Belopp

—

Däreftereller ingen tidsgräns

486

Summa redovisade skattemässiga förtustavdrag
Summa skattemässiga förtustavdrag förvitka ingen
skattefordran redovisats

686
—

55

—

Avstämning mellan skattekostnaden och resultatet före skutt multiplicerat med
den svenska skattesatsen för räkenskapsåren somslutade den 31 december
2018 respektive 20t7 sammanfattas nedan:

2018

—

2018

556

it

107
1

—

278
98

—

Utgående hatans, netto

2018
2019

Netto

—

—2

Valutakursdifferenser

År

107
1

47
18

Xettot av uppskjutna skatteskulder och uppskiutna skattefordringar för rökenskapsären som slutade den 31 december2018 respektive 2017 sammanfattas
nedan:
Förandring av uppskjatno skotteskulder och
skattefordringac netto

Uppskjatna
skatteskuldor

100

265

—

0
6

Periodiseringsfond

1

—11

100

Uppskjufna
skatteford ringar

100

—

254

Immaterietla anläggningstitigångar
Materiella anläggningstiltgångar

Notis

—

1

Kundfordringar

Övrigt

Uppskjutna
skatteskutder

Asstamning av eftektis skattesats

%

Resuttatföreskatt

2017

—

MSEK

%

4531

MSEK
4352

Svensk skattesats

22,0

Justering för utländska skattesatser

—0,2

997
—1 111

Redovisat resultat från
intresseföretag, netto efterskaft
Justering av skatt för tidigare år

0,0
—0,7

_3021

Ej skattepliktiga intäkter

—0,1

—6

—2,9

0,2

8

0,2

0,0

1
_g31

0,0

1

3

—0,1
0,0

953

219

—6
—1
952

t avdragsgilla kostnader
Oredovisade underskott
Effekt av förändring avskattesats
Ovriga poster

—0,2
0,1

Redovisad effektivskatt

21,0

0

220

957

2,6

111

0,0
0,2

—2
10
_12861
10

il Den minskade eflekten avseendoiustoring Mr utländska skasesatser undvr2ait är i huvudsak
resullotvi av den iednrvia skatiesänkningnn 1 USA trän 35 proceni till 21 proceni i januari 201 5
Den posiiiva effekten av skall för tidigare år är huvudsakligen orsakat av föroräntiga regier i USA
vad avsvravdragsg:Ua ponsionsbeialningar
t! Orsaken till den positiva eiiektnn av förändrad skativsais er till storsta del den svenska skatte
saekningen till 21.6 procent för 2019 och till 20.6 proceni iör2O2L
5: Storm engängoposter ior2Ot7 inktuderarvinsier från iörsöljningerna av aktier i 010 ock en skat
tefr: vinst vid törsälin!ng avon tomt

Skaiieverknt i Svnrrgn har granskat och däreiter bestviat au nnka avdrag av det skattnmässiga
uedomskvttei Swedish Mtch gor es annan bedömning och haröverkiagat bestsiet till törnell
ningsdamstoWo
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ResuLtat per aktie
2018

Färe och etter stspäditing

Årets resattat hänförligt till moderbolagets
aktieägare Il
Årets resaltat bänförligt till moderbolagets
aktieägare, eoklssive STS

2017

3 578
3578

Resultat per aktie, täre- och etter stspädning, 501<

2018

2017

Resaltat per aktie

18:88

1660

3 600

Resaltat per aktte, eskiasive STS

20:63
20:63

3309

Resaltat per aktie, eskiasise STS och större
eeqasgsposter21

20:63

Årets resattat häntörtigt till moderbolagets
aktieägare, eoktosinn STS och större

2

3578

2 9a3

173 665 560

180 096 690

sngångsposter’t

Vägt genomenittligtantat uteatående aktier,
före och efter utspädning

Ø

10:38

ke.Oret 2017 inkluderar uIdvnin5rtrjn 5T5
Det inre irja utv’rv cr5 nspcuvr tsr 2210 E:vrre ernirnvns:rr ler 2227 vkuderar kapi:at
STS
sk
tall 177M5Ek122 MEX
1
0
r1 mlJ7M5tK
om dS 05E5 53 MSEK et ter vkv:tI

Bolaget har inga utställda optinner och ingen utspädning av aktier.

ImmaterietLa

Immateriella anläggningstillgångar per den 31 december bestod av följande:
Övriga immaterielta

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1 281

769

1 361

1 066

667

630

3 089

2 223

17

15

Anskaffningsvärde vid årets början
Inköp/investeringar2t
Rörelseförvärv

—

565

—

—

—

—

—

—

68

—32

48

1 682

1 281

—39

—39

—

—

—

—

—

—

Omklassftceringar21
—

Anskaffningevårde vid årets slut
Ackumulerade av- och nedskrivningar vid årets början

Årets ssskrtsstngar
Försäleingsr/Utrangertngar
Valatsksrsdtfferenser etc.
Ackumuteradeav-ochnedskrivningarvidåretssLut
Bokförtvärdevidåretsstut

0

—

332

Försälntngar/Utrangeringar
Valatakarsditferensnretc.

Totalt

tttlgängart

Varsmärkev

Goodwill

246

—

363

0

17

15

578

998
—2

—1

—2

1

0

5

0

5

—26

—1

0

115

—58

1 655

1 361

662

667

3 798

3 089

—769

—781

—193

—153

—1 001

—973

—23

—18

—60

—62

—63

—59

—

—

2

1

2

—27

1
1

0

—26

29

—231

—193

231

254

—1 090
2708

—1 001
2088

—

—39

—39

—820

29
—769

1 663

1 262

835

592

—

—

—

1 övriga immaterietta tiitglngar knutlr hsvudsakti5en av programvara, ttcnnner och patentratler
0 Inköplinvesleringar under 2s17 inkluderar investeringar nmö MREK som avser förvärv i paleni fören pnrtinnsprndukt med nikntn men utan tesak
änder 2015 nmkivssificnrades 5 OEEC Ist trOn materiella anläggningslittgängar (pigående nyvnläggningl till dvnga tmmaterieilv til5Onjvr lm1ukvvrat

Inga låneutgifier mr immateriella tillgångar har aktiverats under 2015.
Koncernens immsteriella tillgångar bedöms sila ha bestämd nyttjandeperiod
med undantag för goodwill, samt koncernens varumärken Thundcr och
Jakobsson’s, som per definition i IERS har obestämd nyttiandeperiod.
Avskrivningarhar kostnadsförts i resultaträkningen enligt nedan:
-

Asssrtsntrgr
!

Kostnad för sålda naror
Fdrsdllningsksstnader
Admintstrattssskostsader
T0
-

-

-

-

2018

2017

—2
—19

—1
—19

—62

—39

—63

59

Prövning av nedskrivningsbehov
Koncernens goodwill och varomärken med obestämbar nyttjandepetiod testas
för nedskrivning årligen eller om det föreligger någon indikation på värdenedgång. Goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandepersod har, i avsikt
att kunna pröva nedskrismingsbehos; allokerats till den lägsta nivån av grupper
av kassagenererande enheter baserat på produktgmppcr och geografiska marknader, som följs upp avledningen. En grupp av kassagenererande enhet år inte
större dn ett rörelsesegment. Koncernens goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod är hänförlig till följande kassagenerande enheter:
verksamheten fiir övriga tsohaksprodukter i USA, verksamheten för moist snuif
i USA och verksamheten för tändprodokter. Under 2018 har koncernen två nya
kassagenererande enheter. Goodwill och varomårken med obestämbar nyttjandeperiod hänförlig till förvärv av V2 Tobacco och Oliver Twist har allokerats till verksamheten för övriga tobakaprodukter i Europa och goodwill och
varumärken med obestämbar nyttjandeperiod hönförlig tili förvärv av Gotlandssnus har allokerats till verksamheten för snus i Europa (ej inidoderat i
2018 års nedskrivningprövning på grund av nyligen förvärvat). De redovisade
värdena för dessa grupper av kassagenererande enheterjämförs med deras
åteninningsvärde, vilket fastställs utifrån nyttjandevårdet. Om det redovisade
värdet är högre kostnadsförs mellanskillnaden i resultaträkningen nom en
nedskrivning.

Det beräknade ätenrinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter med
undantag för verksamheten för snus i Europa har fastställts på basis av nyttjan
devörden. Nyttjandevärdet på en kassagenererande enhet beräknas med en
värderingsmodell sont baseras på diskonterade kassallödesbcrälcningar (DCFj.
Kassaflödena prognostiseras explicit för en period av fem år. Kassafiöden
bortom fem år extrapoleras med hjälp av en slutlig tillväxtfaktot Kassafiöden
som används i värderingsmodellen prognostiseras mot bakgrund av historisk
erfarenhet och prognoser, och i övrigt på antaganden som ledningen anser vara
rimliga givet den bästa information som finns tillgänglig. Kassaflödena ärbase
rade på tidigare resultat, branscherfarenhet och förväntningar på marknads
utvecklingen som har godkanta sv ledningen. Kassaflodena upprattas separat
för varje kassagenererande enhet och inlduderar antagandena vid beräkning är
försåljningstillväxt, EBITDA-marginal, rörelsekapital och investeringsbehov,
och slutlig tillväxsfaktor på det fria kassafiödet. De prognostiserade kassaflödena diskonteras med en diskonteringsränta som bestäms specifskt för varje
kassagenererande enhet.
Diskonteringsräntorna beräknas genom vägd genomsnittlig kapitalkostnad
(WACC) forvarje kassagenerande enhet. Beräkningen avkostnaden för län base
ras på lokala riskfda räntenivåer, lokala skanesatser och en för Swedish Match
specifik räntemarginal. Beräkningen av kostnaden för eget kapital baseras på
CAPM-modellen (Capital Asset Pricing Niodelj där genomsnittsbeta för bran
schenjusterat för kapitaistruknar, lokala riskfria räntor och en riakprernie för eget
kapital appliceras. 1 och med an lokala råttor ingår i beräkningen av diskonte
ringsräntor, är beräkningarna av nyttjandevårdet känsligt för ändrade marknads
förhållanden.
Når nedskrivningsbehovet för goodwill och varumårken med obestämbar
nyctjandeperiod prövades under 2018 översteg nyttlandevärdet de redovisade
värdena för samtliga kassagenererande enheter. För att beräkna kassallödena
efier den explicita prognosperioden har följande slutliga tilväxtfaktorer använts
för varje kassagenererande enhet, enligt nedanstående tabell. Nyttjandevärdena
översteg även de redovisade värdena för samtliga kassagenererande enheter
när en känslighetsanalys genomfördes som ökade diskonteringsräntan med
2 procentenheter eller minskade tillväxtfaktorn med 2 procentenheter.
Applicerade förändringar i viktiga antaganden visar således inga indikationer
på nedskrivningnbehosr
-
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lOT 2 Fortsättning
Goodwill och varumärken med obestämd nyttjandepeciod kassogenererande enheter
Boktört
värde

Slutlig
Genomsnittligt egd
tittväxtfaktor kapitatkostnad före skott

Slutlig
Genomsnittligt vägd
titlvdxttaktor kapitalkostnad före skott
2017,%
2017,%

Bokfört
värde
2017

2018,%

2018,%

2018

Verksamheten för övriga tobaksprodukter USA

0,5

8,3

457

1,5

8.3

411

Verksamheten för moist snuff 1 USA
Verksamheten för tändprodukter

1,0
13

8,1
1 1,1

78
170

1,0
1.6

1 0,0
13,2

78
170

0,1

8,3

1 126

—

—

—

—

Kassagenererande enhet

Verksamheten för övriga tobaksprodukter i Europa

II

Verksamheten för snus 1 Europa 21

—

300
2130

—

TotaLt

906
—

1 565

1 Ivkladerarvarumarken med obestarrrd nyttjandoperiod oro totalt 336 MOEK 13231.
0 IvkIaderarvoruvrrken rend obestämd nyltjaednpnried oro totalt 151 MStK 1—).

Ø

Materietta

Materiella anläggningstillgångar per den 31 december bestod av följande:
Byggnader och marknl

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och
instaltattoner

Pågående
nyanläggningar

Totatt2i

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1328

1309

6017

3896

857

816

175

263

6377

6283

1

5

103

63

76

631

17%

643

355

Rörelseförvärv

11

38

69

3

1

8

Forsäljningar/utrangerlngar

—1
62
39

—6

147
5
—87

—59

—40

—26

25
—45

181
173

219
—190

2
4

1
—10

Anskaffningsvärde vid årets slut

1 420

1 328

4 436

6 017

889

Ackumuterade av- och
nedskrivningar vid årets början

—549

—538

—2 867

—2 860

—42

—38

—215

—201

0

—10

—1
59

Anskaffningsvärde vid årets
början
Inköp/investeringar

Omklassificeringar3t
Valutakursdifferenseretc.

Åretsavskrivningar
Årets nedskrivningar

—

Försällnlngar/utrangeringar
Valutakursdifferenseretc.

1
—24

Ackumuterade av- och
nedskrivningarvid årets slut
Bokförtvärdevid årets slut

—615
805

27

87
—118

137

—549
779

—3 123
1 312

—2 867
1 150

—

—

27

88

0

—128

—87

—225
11

—250
—11

0
227

—5
—257

857

401

175

7 166

6 377

—543

—691

0

0

—3 959

—3 891

—85

—81

—

—

—342

—320

0

—1

—

—

—10

38
—3

22
8

—

—

—2
81

0

0

—592
297

—563
315

—

—

—1
401

0
-

—

175

126
—166

172

—6337
2816

—3 959
2418

It bygvudnrach mark ngår mark och marktorbattrlngur 511 ett boklört varde av 104 MSEK 1991
1 totala materiella avläggnivgsSttgSnar Ingår etc skvgsplaeter:rrgar.
Under 2OtR omklassiticerades 0 MOEK 151 trOr pigående vyavläggviny titt m1skvoru

il
0

Pågående nyanläggningar hänför sig främst till investeringar i produktionsanläggningar.
Inga låneutgifter för materiella anläggningstillgångar har aktiverats under 2018 eller 2017.
Av- och nedskrivningar under året om totalt 352 MSEK (322) belastade kostnad för sålda varor i resultaträkningen med 266 MSEK (239),
administrationskostnader med 20 MSEK (24) och försåljningskostnader med 65 MSEK (58).

Skogsptanteringar
Skogsplanteringar per den 31 december bestod av följande:
Skogsplanteringar
Bokfört värde vid årets början

Inköp/investertngar/nyplantering

2018

2017

139

150

6

16

126

139

Avverkad skog omklassiftced till varulager
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser etc.
Bokfört värde vid årets slut

Koncernens skogsplanteringar består av poppel- och tallskog i Brasilien som
per den 31 december2018 uppgick tills 764 hektar. Trädens ålder varierar från
nyplantering upp till 30 år. Skogen innehas i syfte att säkerstalla tillgången på
virke for delar av produktsegmentet Tändprodakter.
Den under året avverkade skogen varderades till 7 MSEKvid tidpunkten för
avverkning och bestod av 86351 kubikmeter virke.
Värdet på skogsinnehaven värderas regelbundet tiflverldigt värde, baserat på
en uppskattning avvolym och på marknaden gällande virkespriser påjämforbart virke med avdrag för försäljningskostnader. Volymuppskattningen baseras
på älderskategori och virkestyp, mätning av höjd och diameter på träd samt
antalet träd per areal. Förändringen i verkligt värde för 2018 utgjorde ett
immateriellt belopp.

Vid avverkning av koncernens tallskog finns krav på återplantering. Vid
nornsal ärlig avverkning innebär detta att cirka 150 hektar återplanteras. Under
2018 återplanterades 83 hektar (129) lallskog. För närvarande finns inget mot
svarande krav vad gäller poppel.
Skogsplanteringar kan angripas av skadeinsekter, sjukdomar och bränder.
För att minska dessa risker tillämpas ett program för skade- och brandbekämpning.

0

Andetar 1

Koncernens andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Andelar i intresseföretag
Swedish Match har en ägarandel på 32 procent i Malaysian Match Co. SDN.
BHD. och en ägarandel på 23 procent i EB Road Cargo AB. Malaysian Match
Co. SDN. BHD., är en distributör av framförallt tändstickor och tändare i
Asien. EB Road Cargo AB är ett logistikföretag som genom sina dotterbolag
tillhandahåller vägtransporter med SMD Logistics AB som en stor kund.
Under fjärde kvartalet 2017 avyttrade Swedish Match sitt 10 procentiga innehav i Arnold André GmbH & Co. KG, ett cigarrföretag i Tyskland.
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fiol tt Fortsättning

Varulager

Siffrorna i tahellen nedan avser förändringen i hokfört värde på andelar i
intresseföretag:

Vänilagrr per den 31 december, efter avdrag för inkurans och fördelat på vad
som bedöms vara återvinningsbart inom tolv månader respektive efter mer än

2018

2017

Bokfört värde vid årets början
Andel av nettoresaltat i intresseförefag

22
3

122
10

tolv månader, består av följande poster:

Utdelningar från intresaefäretag

—3

0

2018

Ivtreasvfäretag

Avyttring av 60 prorent innehav i Arnold André
Vatutakurodifferenser el c
Bokfört värde vid årets abE

—

1
24

—111
2
22

Nedan specificeras total finansiell ställning Dr intressefliretagen och det motsvarande bokförda värdet. Swedish Match resultatandel för övriga intresseföretag redovisas med en eftersläpning på en månad, baseradpå dess interna finanstella rapportering. Justeringar till följd av intresseföretagens årliga revision
återspeglas i de efterföljande rapponedngsperioderna. Den 40 procentiga
andelen av Arnold André såldes under oktober 2017 och därav redovisas
endast resultatposter till och med tredje k’vartalet i tabellen nedan.

Kortfrstiga

Varalsger

Fardigvarulager
Produkter arbete
Råtobak
Övrigt insatv- och
förbrakningsmateriat
Totalt

504
60

Omräknat
2017

LOngfristiga
—

—

Totalt

Rarttnistiga

504
60

636
60

Lå9gfrstga

Totalt

636
60

—

—

625

286

700

691

126

326
1 315

1
285

327
1 600

283
1 250

126

—

617

283
1 375

Under 2018 har varulagret skrivits ner nsed 32 MSEK (23).
1 övrigt insats urIs förbrukningsmaterial ingår avverkad skog som redovisas
till verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Avverkad skog utgör
en försumbar andel av övrigt insats- och förbrukningsmaterial.
-

Intressetörelag

Nettosmsättning

2018

2017

431

1 161

Rörelserevuttat

Resultat (eaklusive övrigt totalresultatl
Årets totatresultat___________________________________
Summa omsättningstillgångar
Summa anläggningsfillgångar
Samma kortfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Eget kapitat
Eget kapitatandet
Goodwill
Boktört värde vid årets slot

1
Ø

123

1
72

73

?“<

76

57

68

55

53

18
6
24

17
5
22

Transaktioner med intresseforetag
Inom ramen för den normalaverkaamheten genomför Swedish Match transak-finner med intresseföretag. Dessa transaktioner är prissana enligt marknadamässiga villkor. Fordringar pådessabolag uppgick till 23 MSEK (13). Försäljningen
till intreaseföretag uppgick till 76 MSEK (ö6j. Skulder till dessa bolag uppgick till
MSEK (21. Totala inlcöp från intresveföretag uppgick till MSEK (3).
—

—

Övriga långfristiga fordringar och övriga fordringar
Långfristiga fordringar bestod per den 31 december av följande poster:
2018

2017

Långfristiga finanviella fordringar

820

Overskott i pensionvptaner

83
7
910

613
88
10
711

Ovriga långfristiga fordringar

Ovriga långfristiga fordringar

Totalt

Långfristiga finansiella fordringar hilduderar valutakurssäkringar som
används för att minska valatakursexponeringen av moderbolagets obligationslån upptagna i utländska valutor om 690 MSEK (342). Den större delen av det
resterande värdet på de långfristiga finansiella fordringarna hänförs till livförsäkringar i ett icke-svenskt dotterföretag.
Ovriga kortfristiga fordringar bestod per den 31 december av följande poster:
Ovriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga finasoiella fordringsril

Mervärdesskaftefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Totalt

2018

2017

156
23
385
562

13
19
161
193

Kundvirdringar per den 31 december bestod av följande:
Randtordringur

2018

2017

Kandfordringar

1661
—24
1636

1559
—26
1536

Rssorv för osäkra_fordringar

Kundlordringar netto

Koncemens avsättning för nedskrivning av kundfnrdringar har förändrats
enligt nedan:
Reaev tsr osakra fordringar

Bokfört värde vid årets ingång
Avsattning
Ätervinning
Nedskrivning
Valutakarsdifferenser, övriga avdrag eller tillskott etc.
Bokförtvärdevidåretsotgång

2018

2017

—24
—7
3
3
0
—26

—26
—6
6
1
2
—24

Per den 31 december 2018, hade kundfordringarom 50 MSEK (53) förfallit
men inte skrivits ned. Åldersanalysen av kundfordringar är fördelad enligt
föltande:
Åldvrsanotys av ksndfordringsr

2018

2017

Et forfallna
Färfallna <31 dagar
Förfallna 31 —60 dagar
Färfaltnao6odagar
Totalt

1507

1683

37

31

5

10

7
1 636

11
1 536

Swedish Match har vanligtvis inga ställda säkerheter relaterade till kundfordringar. De tio största kunderna står for 36 procent (33) av den totala netto
omsdttningen. Kundfordringar ärvanligtvis denominerade i lokala valutor, vd
ket fär en obetydlig inverkan på valutakvirarisken. Avsättningen för nedskriv
ning av kundfordringar hänför sig främst till osäkra kundfordringar som bola
get riskerar att inte få in. Kreditrisken for koncernens kundfordringar bedöma
som låg. För ytterligare information, se ,Vel 26 Fiiianajella imtruinent och finnestella risker.

Roriiriui5a iivonsiolta fordnogarinkladorarvaiutakvrssäkvn5arsvm anvävis tSr alt rn,nska
aaiuiokursaaponosn5ov av vbtigationsttn anpianna; viiavdsks vatvtmam tar MtEe.

Kreditrisken för koncernens långa och kortfristiga fordringar bedöma som låg.

Swedish Match 2018 / 87

FINANSIELLA RAPPORTER

$
Likvida

likvida medeL

medel

Kassa och bank
Ovriga kortfristiga placeringar
Totalt

2018

2017

778
2 108
2 086

1 069
2 930
3 998

Ovriga kortfristiga placeringar består av placeringar hos banker och andra
institutioner.

fl

Eget kapitaL

Måt, policyer och processer för hantering av kapital
För att skapa en god och stabil verksamhet har styrelsen i Ssredish Match
bedömt att koncernens finanspolicy ska vara att sträva efter en nettoskuld som
är högst tre gånger EBITA. Overskottsmedel skall återföras till aktieägare
genom utdelningar och aktieåterköp. Swedish Match har ambitionen att konti
nuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är
inom -10—60 procent av resultatet per aktie med förbehåll för justeringar för
större engångspnster. Styrelsen föreslår en utdelning på 10:50 SEK per aktie.
Den föreslagna utdelningen onv 10:50 SEK per aktie motsvarar 51 procent av
årets resultat per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår till 1 787 MSEK
baserat på de 170,2 miljoner aktier som var utestående vid årets utgång. Ordi
narie utdelningen för 2017, som utbetalades 2018, uppgick till 2911 MSEK
bestående av en ordinarie utdelning om 1 613 MSEK motsvarande 9:20 SEK
per aktie, vilket motsvarar 56 procent av årets resultat per aktie, exklusive
intåkter från STG och större engångsposter. 1 samband med den ordinarie
utdelningen betalades en extra utdelning om 7:40 SEK under 2018 om 1 298
MSFK till följd av avyttringen av det kvarvarande aktieinnehavet i STG i
november 2017.

Förändring av reserver för ackumulerat övrigt totatresuttat
och innehav utan bestämmande infLytande
Reserv Innehas alan
OmräkSäkrings- nings- tdrserk- aestdnmanda
resem reserv ligt värde
inttytande
2017
Balans vid årets början

Årets resultat avseende innehav
utan bestämmande inflytande
Årets omräkningsdifferens i
utländsk verksamhet
Omräkningsdifferens överförd
till årets resultat
Effektiv andel av törändringar i
verkligt särde på
kassatlödessäkringar
Förändringar i verkligt värde på
kassaflödessäkringar överförda
till årets ressttat
Fdrändring av verkligt särde på
tinansietla titlgångarsom kan
säljas. netto
Andelar i intressetöretag, nettv
efter skatt, överförd till årets
ressttat
Skatt häntdrlig titt poster i övrigt
totalressttattt
Balans vid årets slut

v

2

—110

782

—

—

Antal akter
Itusentatl
Återköpta egna aktiervid
årets början
Årets inköp as egna aklier
Avsättning till fri reserv genom
indragning ev egna aktier
Fondemission
Återköpta egna aktiervid
årets slut

Arkumulerad etIskt på
eget kapital IMSEKI

2018

2017

2018

2017

5 889
5 700

4 077
8 762

—28 928
—2 512

—26 338
—2 590

—5 850

—6 950

—

—

13
—13

14
—14

5 739

5 889

—31 460

—28 928

Sedan återköpen inleddes i juni2000 uppgår det totala antalet återköpta aktier
till 248,4 miljoner aktier och det totala antalet indragna aktier uppgår till
228 miljoner aktier. Det totala antalet aktier som sålts som ett resultat av att
optionsinnehavare löst in sina optioner uppgick till 14,6 miljoner aktier.
Arsståmman den It april 2018 beslutade om att förnya mandatet att återköpa aktier upp till tO procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade
årsståmman om indragning av 5,9 miljoner tidigare återköpta aktier. Det totala
antalet aktier i bolaget efter indragningarna uppgår till 176,0 miljoner aktier.
Under året återköpte bolaget 5,7 miljoner aktier för 2512 MSEK till ett
genomsnittspds av -M0,75 SEK. Per den 31 december 2018 uppgick bolagets
innehav till 5,7 miljoner återköpta aktier motsvarande 3,26 procent av det
totala antalet aktier. Det totala antalet utestående aktier, efter återköp, uppgick
till 170,2 miljoner vid årets slut.

1
0

—

—301

—

—126

0

—

—

—

—

22

—80

—230
23
—191

—

—

475

0

—

Andelar i ivirevvviörniav innniaiiar Swedish Maloh andol av osni5i isuirosusvl rodvaisai i intreo
setorotags tnvnsiolia rapporle såsom asiering av anrkrgi aärde på knansieliv insirsmeot ack
kdnIvrLg skev samt omräkn’vgseUekior irån omräkvivg av tnsnsieäe rapponer i aitsndska
daitentoroiag sam kar apprätiai sina iinansiolla rapporter i en annan oalata dn aalaian som
intmsseiöreiaeoi mdovivarisin iar.
Pörytiertigam inivrmviion om skanekomponenier som avsnr öaritv poster i inialmsa5aini,
se Not t0Skatier

Säkrings
Totala antalet återköpta aktier och ackunvulerade återköp som hsgår i balanse
rade vinstmedel finns nedan:

310

2018
Balansvidåretsbörjan
Årets resultat avseende innehas
stan bestämmande intlytande
Årets omräkningsdifferens i
utländsk verksamhet
Omräkningsditferens ösertörd
till årets resultat
Effektiv andel av fdrandringar i
verkligt värde på
kassaflödessäkringar
Skatt hänförlig till poster i övrigt
totalresaltat
Balans vid årets slut

-

Innehav utan
Omräknings- bestämmande

reserv

reserv

inttytande

—191

675

1

—

—

—

39
—11
—163

-

—

0
0

331
—2

—

—

—

—

—

804

1

Poryiterhgaro intormaiiss om skaitekomponenier som avser övriga motor i toisiresattatsi, ss
Not iaakaiier

Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar ackumulerade förändringar as’ verkligt värde pä
kassafiödessäkringar hänförliga till sdkring av ränterisker.

Omräkningareserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutalosrsdifferenscr som uppstår vid
omräkntng av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har
upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som kon
cernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen pre
scnterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.
Reserv för verkLigt värde
Reserven för verkligt värde innefattade den ackumulerade nettoförändringen
sv verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas till dess att tillgångarna
tas bort från balansräkningen eller skrivs ner.
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Räntebärande skulder
Koncernens råntebärande skulder består av obligationslån och banklån.
förfallostrukturen för koncernens långfristiga räntebärande lån fördelar sig
enligt följande:

År

2018

2019

—

2017
1 183

2020

1 301

799

2021

1 848

498

2022

1 409

1 396

2023

2155

1087

5570
12282

5316
10277

2fl2äochsenare
Totalt

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

2018

2017

Kortfristig del av långfristiga lån

1 228

1 268

Utnyttlade checkräkningskrediter

Totalt

1

6

1 229

1 253

Se Not 26 Finansiella instrument ochJinansi ella risker för ytterligare informa
tion om räntebärande skulder.

0

Ersättningar titt anstäLlda

Ersättningar titt anstäLlda efter avsLutad anstättning
Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i ett antal dotterföretag där
de anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserad på deras
pensionsgrundande inkomst samt antal tjänstgöringsår.

förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning per den
31 december redovisas i balansräkningen under följande poster:
2018

2017

Förmånsbestämda planer, nettoskulder

271

267

Ersättningar för slukvård efter avslutad anställning,
nettoskulder

827

870

Ersdttningar till anställda etter avslutad anställning

Övriga långfristiga ersättningar, nettoskulder
Avsättningartittpensioneroch tiknandeförptiktetser

8

9

1 106

1 146

Förmånsbestämda planer, netlatillgångar

—83

—88

Inktuderat i övriga långfristiga fordringar

—83
1 024

—88
1 058

Ersättningarefteravstutad anställning, nettoskuld

De förmånsbestämda pensionerna och pensionsskulden, minskade netto
under året, till följd av högre inbetalningar Samt aktuariella nettovinster till
följd av högre diskonteringsränlor delvis motverkades av lägre avkastning på
förvaltningstillgångarna. Vidare påverkades de förmälnsbestämda pensionerna
och penuionsskulden av negativa valutaeffekter.
Under 2018 gjordes extra inbetalisingar till de amerikanska planerna om
91 MSEK avseende förmånsbestämda pensionsplaner samt 5 MSEK till den
brittiska förmånsbestämda pensionsplanen.
Högsta domstolen i Storbritannien har den 26 oktober 2018 beslutat att för
månsbestämda pensioner som upparbetals under perioden 17maj1990 till
5 april 1997 måste vara jämställt beräknade mellan män och kvinnor (“GMP
equalisation”). Till följd av domstolens beslut har en genomgång skett av
Swedish Malch förmånsbestämda plan i Storbritannien och en kostnad
avseende jämställdhetsjustering för tjänstgöring under tidigare perioder om
2 MSEK har redovisats 2018.
Översikt över koncernens förmånsbestämda
planet efter avstutad anstäLLning
Tillsammans står förmånsbestämda planer efter avslutad anställning i USA och
pensionsplanen i Storbritannien för mer ån 90 procent av koncernens totala
förmånsbestämda förpliktelse.
1 USA har Swedish Match två förmånsbestämda pensionspianer, en för
mänsbestämd plan avseende sjukvårdsersättningar efter avslutad anställning,
en kompletterande pensionsplan för vissa ledande befattningshavare samt en

långfristig plan för invaliditet. Pensionsplanerna är fonderade och betalningar
hanteras av en förvaltaradministrerad fond. Övriga planer är generellt ofonde
rade där Swedish Match gör inbetalningar när förmånerna förfaller till betal
ning men under 2017 tryggades delar av de amerikanska sjukvårdsförmånerna
via upprättandet av två stiftelser, i så kallade “Voluntary Employee Beneflciary
Association trusts” (VEBA).
Den största pensionsplanen innefattar amerikanska medarbetare som inte
omfattas av kollektivförhandlade villkor och är stängd för nya förmånstagare
sedan 2008. Planen ören pensionsplan som bygger på en slutlig genomsnitts
lön och som utbetalas till förmånstagarna i form aven garanterad pensionsnivå
med livslång utbetalning. Storleken på utbetalningarna beror på hur länge
förmänstagaren har arbetat och lönen de sista åren före pension.
Den andra pensionsplanen omfattar amerikanska medarbetare som berörs
av kollektivförhandlingar och är öppen för nya förmånstagare. Planen är en sä
kallad ‘ilollars times service pension platyt där förmånstagarna får en garante
rad pensionsnivå med livslång utbetalning. Nivån på utbetalningarna beror på
förmånstagarnas anställningstid och vilken faktor dollarn ska multipliceras
med enligt vad som fastställs i planen. Ordinarie pensionsålder förde ameri
kanska förmånstagarna är 65 år och utbetalningarna höjs inte med inflationen.
Pörvaltningstillgångarna är förvaltarregistrerade och det finns särskilda pen
sionspiansförvaltare i enlighet med amerikansk pensionslagstiftning. förval
lama ansvarar gemensamt med Swedish Match för hantering av planerna.
förvaltningstillgångarna investeras i enlighet med “Statement oflnvestment
Guidelines’i Investeringarna är väl diversifierade för att en oförmänlig utveck
ling i en enskild investering inte ska få någon väsentlig påverkan på de totala
tillgångarna. Strategin för att fördela tillgångarna går successivt mot en högre
andel räntebärande instrument enligt en räntematchningsstrategi som kallas
“Liability Responsive Asset Allocation’1 1 takt med att finanuieringsläget för
bättras kommer fördelningen mot långfristiga låneohligationer, eller säkrade
tillgångar, att öka med en motsvarande minskning av avkastningsinriktade
tillgångar såsom aktier, fastiglteter och hedgefonder.
Aktuariella värderingar sker årligen förde amerikanska planerna och tidi
gare har inbetalningar gjorts för att uppfylla kraven på minimifondering om en
fonderingsgrad på minst 80 procent i enlighet med amerikansk pensiottsiag-.
stiftning och diskretionära inbetalningar har gjorts för att undvika begräns.
ningar i förmånerna.
Den amerikanska sjukvårdsplanen erbjuder kraftigt subventionerad sjuk
vård för medarbetare och deras förmånstagare efter pensionering. För medar
betare som inte omfattas av kollektivförhandlade villkor stängdes planen för
nya förmånstagare från 2008. Planen är fortfarande öppen för nya förmåns
tagare som omfattas av kollektivförhandlade villkor. Utöver sjukvårdsförmäner
för pensionärer innefattarplanen även livförsäkringsförmåner.
1 Storbritannien tillhandahåller Swedish Match en fonderad pensionsplan
för tidigare anställda vid Swedish Match UK 1,imited med förmåner baserade
på slutlönen. Mer än två tredjedelar av förpliktelserna är hänförliga till pensio
nerade förmånstagare som redan får pension, och personer som deltar försörj
ningsansvar för, och resten är hänförlig till förmånstagare som kommer att gå i
pension senare. Det finns inga aktiva förmånstagare som för ytterligare förmå
ner och inga nya förmånstagare kan ansluta sig till planen.
Pensionsplanen utgör en separat legal enhet och ett separat förvaltnings
bolag, Swedish Match UK Pension Trustee Limited, som ansvarar för förvalt
ningen av planen. En tredjedel av ledningen i förvaltningsbolaget utses av för
månstagarna och två tredjedelar av Swedish Match. Efter samråd med Swedish
Match fastställer förvaltningsbolagets ledning regelbundet den strategiska för
delningen av tillgängarna utifrån experters råd och med hänsyn till risknivän.
1 slutet av 2011 vidtog förvaltningsbolaget omfattande åtgärder för att
minska risken genom att teckna livränteavtal som täckte samtliga åtaganden
för pensionsutbetalningar vid den tidpunkten. Förvaltningsbolaget följer för
närvarande en bred tillväxtstrategi för resterande tillgångar, men letar aktivt
efter möjligheter att minska risken ytterligare när och om fonderingssituatio
nen tillåter.
Övriga pensionsplaner inom koncernen är förmånsbestämda planer där
förmånstagaren fåren garanterad pension med livslång utbetalning eller en
klumpsumma i samband med pensioneringen. Merparten avpensionsutbetal.
ningarna kommer från förvaltaradministrerade fonder. Det finns även ett antal
ofonderade planer där koncernen uppfyller pensionsförpliktelserna i takt med
att de förfaller. Hanteringen av förvaltningstifigångarna 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 förvaltningsbolagens styrelse ansvarar
gemensamt för styrningen av planerna, däribland investeringsbeslut och
inbetalningsschema. förvaltningsbolagens styrelser består av företrädare för
Swedish Match och förmånstagarna t enlighet med planernas stadgar.
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1 tabellen nedan specificeras nettoskulden avseende förmänsbaserade ätaganden efter avslutad anställning:
Ersattningar tör
.

Ersattningar etter asstutad
anstaltning
.

Fdrmänsäestsmda
pessionsptaner

siskvärd etteravstatad
anstattning

2018

2017

2018

2017

3 129

3 070

951

1 006

JO_j30
18
35

126
027

—135

Underskott 1+1, netto
Nuvardet as ofonderade
förpliktelser

170

145

Nettoskuld (+1 i
balsnsräkningen

188

179

271

267

Nueärdet av fonderade
törptiktetser
Förvaltningstillgångarsas
serkligavärde

870

—83

—88

027

870

—

188

179

Ersöttningar för
sjsksård etter avslutad
anstsllninR

827

Aktaarielta antaganden

2018

2017

2018

2017

Disksnteringsräeta. %

3.9
2,5
3,3

3.5
2,5

4,2
2,5

3,8
2,5

3,1

3,2

3,0

3,0

3,1
6,7

6,9

Inflation, %

—

Nettoskuld (+1 i
balansräkningen

Viktigare aktuariella antaganden på balansdagen (uttryckta som vägda genom
snitt)

Färmänsbestämda
pensinnsnlsner

—

Titloånoar

-

.

Koncernen

Belopp i batsnsräkningen

Skulder

riktlinjerna “Statement nf Investment Guidelinea’ Planerna ger förmånsta
garna (och nfta även deras makar) förmåner under sin livstid. Ökad förväntad
livslängd leder därmed till ökade pensinnsförpliktelser.
Andra risker som planerna är expnnerade för är bland annat risken för högre
pristnflation, vilket innebar att penstonsutbetalningarna skulle bli bngre.
Deamerikanskasjuk-värdsförpliktelserna innehållerantagandenomökade
sjulcvärdskostnader i framtiden i USA (siulcvärdstrenden). Om de faktiska
knstnadsökningarna blir större än dessa antaganden kommer sjukwärds
forpliktelserna att öka.

870

Aktuarielto ontogonden
Koncernens förmänsbestämda pensinnsplaner beräknas utifrån aktuariella
värderingar. Aktuariella värderingar beräknas utifrån aktuariella antaganden
när det diskonterade nuvärdet av förpliktelserna ska fastställas. Viktiga aktua
rida antaganden ärexempelvis diskonteringsränta, framtida löneökningstakt,
inflation, framtida dödlighet och utveckling av sjukvärdskostnader när tilllämpligt.
Diskonteringsräntan fastställs per land baserat på avkastningen för förstklassiga företagsobligationer osed lämplig löptid eller avkastningen på statsobligationer för länder där en fungerande marknad med förstklassiga företagsobligationer inte är tillgänglig
För de amerikanska förmånshestämda planerna sä fastställer Ssvedish Matcli
diskonteringsräntao som används vid beräkniogarna av pensionsförpliktelserna baserat på en ränta som matrhar nuvärdet sv de framtida kassaflödeoa i
planen med motsvarande ränta pä avkastningskurvan (vidd come).
Diskonteringsräntan som används vid beräkning av räntekostnad på de
anserikanska pensionsförplikielserna samt instjänandekostnaden är samma
diskonteringsränta som uppkommer från att matcha nuvärdet av framtida
kassaflöden påpensionsförpliktelsen respektive intjänandet.
Förde större förmänsbestämda planerna i USA sä tillämpas samma process
pik planens kassaflöde för intjänandekoatnaden för att ta fram diskonteringsräntan som används vid beräkning av inijänandekostnaden.
För övriga planer använder Swedish Match metoden med en vägd genom
snittlig diskonteringsränta som utgörs avavkastningskunan (yteldeurve) som
använts för att värdera föllktelsen.
Antaganden avseende framtida dödlighet baseras pä publicerad statistik och
dödlighetstal frän respektive land. Ränteintäkterna pä förvaltningstillgängarna
baseras på diskonteringsräota och utgören komponent i avkastningen på förvaltningstillgängarna. Andrade antaganden kan ge upphov till omvärderings
skillnader, det vill säga aktuariella vinster och förluster, i värderingen av
koncernens förmånsbestämda förpliktelser och resultatet frän förvaltningstilgängarna. Oet totala beloppet pä aktuariellavinsteroch förluster, i enlighet
med den aktuariella värderingen, redovisas i övrigt totalresoltat när det uppstår Det totala beloppet för aktuariella vinster och förluster redovisas, vilket
innebär att koncernens oettopensionsskuld i balansräkningen inkluderar alla
ackumulerade aktuariella vinster och föduster.
-

Väsentligo risker i koncernens förmånsbestämdo
pLaner efter ovsLutod anstäLLning
Förändringar i avkastningen pä företags- och statsobligationer skulle påverka
pensionsförpliktelserna. Os-Iinskad avkastning skulle sänka diskonteringsräntan
som tillföljd skulle nsedföra ökade pensionsförpliktelser i redovisningen. För
fonderade planer mors-erkas emellertid detta av ett ökat värde pä fondernas
obligationsinnehav. 1 taktmedattSseedish Matchgårövermotlänehaserade
investeringar, kommer denna motverkan att öka och risken dämpas ytterligare.
Vissa pensionsförvaltare innehar aktier vars tillväxt förväntas överstiga förpliktelserna på lång sikt samtidigt som de på kort sikt medför volatilltet och
risk. Svag aktieutveckäing minskar det fonderade resultatet och ökar både redo
visad kisstnad och nödvändig fmansiering. Som nämnt ovan avser Ssvedish
Match att på sikt minska risknivän på investeringar i aktier genom att investera
mer i räntebärande tillgångar som bättre matchar förpliklelsema i enlighet
med den strategi mot lånebaserade investeringar som fastställs i investerings

Framtida årliga läneäkningar, %
Framtida årliga
pensionsakningar, %
Årlig utveckling as
sisksårdskostnader %

—

—

Känslighetsanotys förviktigore ontoganden
Förändringar i diskonteringsräntan kan fäväsentlig cffek-t på koncernens för
inänsbestämda förpliktelse. En ökning av diskonteringsräntan med 0,5 procent
skulle minska den totala förmånsbestämda förphktelsen med 265 MSEK och
en miosskning av diskonteringsrantan med 0,5 procent skulle öka den totala
formäissbestamda forpliktelsen med 294 MSEK. Elfekteti av känshghctsanaly
sen baseras på en förändring av antagandet om diskonteringsränta med övriga
antaganden oforändrade.
Forandriogar i ovriga antaganden beraknas inte få någots väsentlig effekt på
koncernens förosånsbestänida förpliktelser. En ökning/minskning av framtida
årliga löneökningar och inflationsränta osed 0,5 procent beräknas att påverka
den totala förmånsbestämda förpliktelsen med mindre än 1 procent för respek
Ove intagande med övriga antaganden oforandrade.
Förändring sv förmånsbostämdo förplikteLser
och förvottningstillgångor
Förändringarna i den formäosbestämda forpliktelsen under året bestod av
följande.
Ersattningartör
Fsrmänsoestan-dn
s1eknåri etteravststad
astsltnng
persiesotaer
FerO-sbestamda tsrptiktetter
Förmånsbestämd förptiktetse
vid årets bdrion
Kostnader tsr tanstgoring
Ranta på tsrpliktelse
Administrationskostnader
Intäkt från ändrad törmånsptan
Engångsbetatning
Inhela leiegar från ptanernas
formå nstagare
Utöetatda ersättningar
Betald skatt
Forandring as finansiella
antaganden
Porändring ss demografiska
antaganden
Ertarenhetstaserade
antaganden
Valatakarsdifferenaer
Förmånsbestämd förpliktelse
vid årets slut

2018

2017

2018

2017

3216
62
102

3333
62
101

1 006
26
35

—

—

—

—

—

1121
27
37
—1
—69

—5

—6

—

—

—

4
—32

4
—28

—

-

—

—

—160
—1

—148
—1

—172

160

—176

72

—16

—30

—5

—62

42
229

—18
—261

5
89

12
—105

3298

3214

951

1006

Swedish Mafch 2018 / 90

FINANSIELLA RAPPORTER

1121 22 Fortsättning

Ersättningar tPratA på färmånstagarna tät-

sjukvlrd etter avslutad
anställning

Förmånsbestämda
pensionspianer

månsbestämda förpliktelser

2018

2017

2018

2017

Aktiva törmånstagare
Förutbetalt till förmånstagare
Pensionerade färmånstagare

1135

1 020

518

556

400

660

1 766

1 755

433

650

Balans vid årets stut

3298

3216

951

1 006

—

Ersättningar för

Ersättningareftersvstutsd
anstaltning, intakter och kostnader

Färmånsbestämda
pensionsptaner

sjukvird efteravstutad
anställning

2018

2017

2018

2017

Kostnad for sålda varor

26

29

Administrationskostnader

18

10

12
O

15
—3

26

32

12

Finansiella intäkter

—92

—87

—5

Finansiella kostnader

102

101

35

37

78

85

56

—6

—

Större engångsposler

Vägd genomsnitttig längd på
‘13 år

16 år

l4år

15 år

Nettokostnad (+1/
nettointäkt (—1 redovisad i
resultaträkningen

förändringar i förvaltningstillgängarnas verkliga värde under året bestod av
följande:

—69

—

Försäljningskostnader

förmånsbestämda

pensionsplaner

Nettointäkterna/nettokostnaderna 03r förmånsbestämda planer redovisas
under fliljande rubriker i resultaträkningen:

15
—

Ersättningar tät
Färmånsbestämda

sjukvård etter avstutod

pensionsptaner

anställning

Forvattningsttlgångar

2018

2017

2018

2017

Verktigt värde vid årets början

3035

3012

135

0

Ränteintäkter på
förvaltningstillgångar

92

87

—

Administrationskostnader

—6

—5

1

Engångsbetalning

—5

—4

Inbetalningar från arbetsgivare
Inbetalningar från anställda
Utbetatda ersättntngar

139

Ersättningar tät
slukvård etleravslutad

Förmånsbestämda

3

166

6

6

—32

—28

60

—
—

—160

—168

—1

—1

Avkastning på
förva Itningsti Ilgå nga r

—196

265

Vatutakursdifferenser

211

—210

—3
12

3110

3035

126

Betald skatt

Intäkter och kostnader för förmånsbestämda
ptaner redovisade i övrigt totatresuttat
Belopp som redovisats i övrigt totalresultat består av följande:

—

—

5

Ersattningarefteravstutad
anställning, intäkteroch kostnader

pensionsptaner

anställning

2018

2017

2018

2017

—163

112

—273

21

tillgångar, exkl. ränteintäkter

196

—268

3

Nettointäkt (—II
nettokostnad (+1 redovisad i
övrigt totalresuttat

53

—137

—171

Aktuarietlavinsleroch
forluster avseende
förpliktelser, inki. särskild

löneskatt
Avkastning på förvaltnings

—

21

Förvattningstittgångars

verkliga värde vid årets slut

135

Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångarna var negativ för 2018 och
uppgick till —102 MSEK jämfört med en positiv avkastning om 332 MSEK för
2017.

Ersättningar titt anstäLLda efter avslutad anstäLlning per Land
Fönnånsbestämda pensionsplaner och ersättnhsgar för sjukvård efter avslutad
anställning per betydande land fördelar sig per den 31 december enligt föl
jande:

Förvattnings

förvaltningstillgångarna per den 31 december bestod av följande:
Färvaltningstillgångar

Aktiebaserade instrsmenl1
Skutdinslrument
Fastigheter
Andra titlgångar2l

Nuvärde av

2018

2017

267

1 366

071

752
—

6

Totalt

892

1 055

3234

3171

1?

Akhebsseradn instrument utger i aS väsentlcgket noterade akher Koncernens turmitningstili

2i

gingar cmfaitar inga njna akter
En betydande dvi hdniär sig titt iiuranta hos eli iorsäkvnnsboian Storbritannien

Intäkter och kostnader för förmånsbestämda
planer redovisade i resuttaträkningen
Belopp som redovisats i resultaträkningen bevtär av följande:

..

Ersattningvretter avslutad

anställning, intäkter och kostnader
Kostnader för tjänstgöring
Räntekostnader på
förplikteLser
Ränteintäkter på
förvaltningstillgångar
Administrationakostnader
Intäkt från ändrad förmånsplan

förptikletsen

tillgångarnas
verkliga värde

Nettoskuld/tittgång
i butansrdkningen

1003

3362

2339

Storbritannien

690

665

25

övriga världen

226
4258

230
3234

—6
1026

2017

Navärde av
tärpliktelsen

Färvsltnings
titlgångxrnas
verkliga värde

Nettoskuld/tillgång
i balansräkningen

USA

1 066

USA

Totalt

3 269

2 223

Storbritannien

766

707

39

Övrigavärtden

213

240

—26

4229

3171

1058

Totalt

Ersätlningar för
Färmånsbestämda
pensionsplaner

2018
—

sjukvård etter avslutad
anställning

2018

2017

2018

2017

62

62

26

27

102

101

35

37

—92

—87

—5

5

9

—

—

—

78

85

56

—

—

—

—69

Nettokostnad 1+1/

nettointäkt 1—) redovisad i
resultaträkningen

—6
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Väsentliga aktuariella antaganden per den 31 december 2018 per betydande land (uttryckta som vägda genomsnitt):
Storbritannien

Övriga världen

USA
Ersättningartör

Förmånsbestämda

sjukvård eller anslatad

Förmånsbestämda

Fdrmånsbestämda

pensiansptaner

anstattning

pensinnsptaner

pnnsisnsptaner

Aktuariella antaganden

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Diskonteringaränta, %

3,7

4,2

3,0

2,0

2,4

4,7

6,6

Intlation, %

4,2
2,2

2,2

2,5

2,5

3,4

3,5

2,3

2,3

Framtida ärliga löneökningar, %

3,2

3,0

3,2

3,0

—

—

5,7

5,5

—

—

—

—

3,3

3,6

1,5

1,6

—

—

6,7

6,9

—

—

—

—

Framtida årliga pensionsökningar, %
Årlig atveckling av sjukvårdskostnader, Sk

Förväntade inbetaLningar nästa

år

Förväntade inbetalningar till förmånabestämda planer för ersättning efter
avslutad anställning uppgår till 36 MSEK för helåret 2019.
Avgiftsbestämda pLaner

Kssncernen har vissa förpliktelser enligt avgiftsbeståmda pensionsplaner
Inbetalningar till dessa planerbestäms av villkor i respektive plan. Kostnaderna för avgifishestämda planer redovisade i årets resultaträkning uppgår
till 112 MSEK (133).
Plan som omfattar flera arbetsgivare
För tjänstemän i Sverige finna det en försäkringsplan som omfattar flera arbetsgivare i Alecta. Även om planen Idassificeras som en förmånabestämd plan som
omfattar flera arbetsgivare går det inte att få tillräcklig inftsrntation om respektive kunds förpliktelser och tillgångarnas verkliga vårde rör att kunna redovisa

den som en förmånsbestämd plan. Därför redovisas den som en avgifta
bestämd plan. Swedish Match inbetalningar till Alecta uppgick per den
31 december 2018 tills? MSEK (56). Det motsvarar 0,20 procent (0,22) av de
totala inbetalningarna till Alecta. Swedish Match aktiva förmånstagare i planen
utgör 0,08 procent (0,07) av det totala antalet aktiva förmånstagare i planen.
Alecta hade i december 2018 en kollektiv knnsnlideringsgrad pä 142 procent
(151). Kollektiv konsislidering åren hulfert Dr Alectas försäkrmgsätaganden
mot variationer i kapitalavkastning och forsakringsnsker. Det utgörs av akill
naden mellan Alectas tillgångar och försäkringsåtaganden till försäkrings
tagare och individuellt försäkcade. Den kollektiva konsolideringsnivån ska
normalt tillätas variera mellan 125 och 175 procent. Om Alectas kollektiva
konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 175 procent ska
åtgärder vidtas i syfte att skapa fitrutsättningar Dr att konaolideringanivån
återgår till normalintervallet.

Avsättningar
Ø

långfristiga ocb kortfristiga avsättningar bestod per den 31 december av följande poster:
Långtristiga avsättningar
lnkomstskatter
Omstruktu reringar
Osriga rörelseavsättningar

Uppsktatan ersättning

Oariga avsättningar
Summa långfristiga avsättningar

2018

2017

100

125

3

6

6

6

367

283

—

656

160
559

Karttristiga avsättningar

2018

2017

3
95

7
100

98

107

556

666

Omstraktureringar

Osriga rärelseavsattningar
Summa kortfristiga avsättningar
Totala långfristiga och kortfristiga avsättningar

Avsättningar har under året förändrats enligt nedan:
Avsättningar lär
inkamstskatter

Avsättningar
amstraktsreringar

Övriga rörelseavsättningar

Uppskjeten
ersättning

Övriga
avsättningar

Summa

14

140

666

2

104
22

283

Årets avsättningar

125
18

lanspråktagna avsättningar

—26

—7

—37

—30

—137

—238

Återtörda avsättningar anderåret och ändrade
uppskattningar

—18

1
3

—1

—3

—21

Ansattningar

Bokförtvärdevid årets början

Omklasaiticeringar

—

Omräkningsditterenser etc.

1

Bokförtvärdevid årets slut

100

—

—2
—

6

76

8

0
21

100

367

—

—

—

—

116

0
30
554
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Avsättningar för inkomstskatter
Avsättningar för inkomstskatter är hänförliga till skattetvister och andra skatte
förpliktelser. Inga avsättningar för inkomstakatter förväntas tas i anspråk inom
ett år.

Avsättningar omstruktureringar
Avsättningar för omstrukwreringskostnader redovisas som avsättningar för
omstruktsareringar,Avsättningarna förväntas normalt tas i anspråk inom ett år
men en viss andel väntas dock tas i anspråk inom fem är.
Ovriga röretseavsättningar
Rörelserelaterade avsättningar som inte är hänförliga tik omstmktureringar
eller uppskjuten ersättning redovisas som övriga rörelseavsättningar. En stor
del av övriga rörelseavsättningar är hänförliga till avsättningar för utestående
inlösen av kortfristiga produktkuponger och framtida proöuktretorer. Avsätt
ningar som avser kuponger och returer förväntas bli realiserade inom ett år
men ersätts under den perioden med nya avsättningar. Dessa avsättningar
ldassificeraa som kortfristiga.
Uppskjuten ersättning
Avsättning för uppskjuten ersättning avser förpliktelser för intjänade ersätt
ningar till vissa anställda och tilldelning enligt den långfristiga incitamenta
planen. Vissa anställda kan välja att skjuta upp en del as- ordinarie lön och/eller

bonus till ett senare tillfälle och de kan skjuta fram sin ersättning till den dag då
de går i pension. Från pensionsdagen kan utbetalningar spridas över en period
som inte får överstiga 15 år. De uppskjutna ersättningarna är investerade och
försäkrade genom företagsägda livförsäkringar. Avsättningen för den upp
skjutna ersättningen förändras varje år baserat på avkastningen på investe
ringsbeloppen. Följaktligen, uppskattas nuvärdet av den uppskjutna ersätt
ningen motsvara den initiala avsättningen för den uppskjutna ersättningen
plus ackumulerad avkastning. Det långsiktiga inritamentsprogrammet är den
långsiktiga delen av den rörliga lönen för vissa ledande befattningshavare,
vilken ska regleras inons tre år.
Övriga avsättningar
Ovriga avsättningar utgörs av ett längfristigt legalt åtagande. Under året har
en deponering gjorts för att undvika ytterligare räntekostnader på betälnings
kravet. Det slutgiltiga utfallet i rättsproressen förutses ske inom Sår.

För mer information om avsättningar för pensioner, se Not 22 Ersöttntngar till
unstöllda.

Upplupna kostnader och törutbetalda intäkter
fl
Upplupna kostnader och förotbetalda intåkter bestod per den 31 december av
följande:
Upplupna kostnader och förutbetatda intakter

2018

2017

259

256

Upplopna semestsrlöner

72

60

Upptopna sociala angifter

75

60

129

125

Upplopna läneretaterade kostnader

UppLopen ranta
bengt

603

366

Totalt

938

883

Finansiella instrument och finansiella risker
Verksamhet
Sseedish Match är genom sin internationella verksamhet exponerat för finan
siella risker. Med finansiella risker menas de flukluatissner i Sssedish ålatch
kassallöde som förklaras av förändringar i valutakurser och rätstenivåer samt
refinanalerings- och kreditrisker. För hantering av finansiella risker har
Swedish Match en, av styrelsen fastställd, finanspolicy. Koncernens finans
policy formar ett ramverk av riktlinjer och principer för finansverksansheten
och hanteringen sv de finansiella riskerna. Dc centrala funktionerna består av
Financial Sen’ices och Treasurv, vilka ansvarar för koncernens upplåning, caah
nsanagensent inklusive cash pools och förvalttsing av likwidetsöverskott samt
hantering avvalutor och räntor. TreasuD’ fungerar som internbank för koncer
nens finansiella transaktioner. Ssvedish Match-konccrnens finansiella risklsan
tering är ccntraliaerad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergicifekier
samt för att minimera operativa risker
Finansiella instrument
Swedish Match använder olika typer av finansiella instrument Mr att hantera
koncernens finansiella expssnering som uppstår i alfärsverksamheten och i
koncernens tillgångs- och skuldförvaltning. Förutom lån används även valutaoch räntederivatinstrument i syfte att reducera Sssedish Match finansiella
exponering. De mest frekrent använda derivaten är valutaterminer, valu
tassvappar och valutaräntessvappar. Nedan följer en tabell över samtliga derivat
som påverkar koncernens resultat och balansräkning.
Utestående derivat

Övriga skulder

2018
Nominellt Tillgångar Skald

Ø
Ovriga långfristiga skulder bestod per den 31 derember av följande:
Ösriga långfristiga skalder

2018

2017

Icke räntebärasde långfristiga skulder’t
Långfristiga finansiella skulder, derisaft

59

76

2

72

Säljresers, lärvärv Gotlsndssnus
Totalt

31
93

147

—

ii Icke rantnbärande långfristiga skvfdnrhänfers främst tiflytterligare torpl iktelser torfärvamav
patnntratfer
0 Denvatvarderas lift verkligt avrde ack inklvdnmrvviutakvrssakringarsom används feratt minska
valvlakvrseoponer ngnn av obligalisnsiän opptagna i otlandska valater intcoderades inregående
årmed —124 M5EK

2017
Nominellt Tillgångar Skald

Valataderisat
Ränta- och
ealutaderigat°
Totalt

2 374

1

20

1 653

0

60

7196
9570

621
622

27
67

6996
8669

276
276

97
137

Varav säkrings
redavisning
Kassaflädes
säkringar’l

7 196

621

27

6 996

276

97

il instramenine arvalvia- och ranfnswappar Ont finns inga villkor i dessa transaktioner som kan
orsaka väseeil:ga skLlleader i saknegorelatiseen mellan dessa derioai och de vederliggaede
skaldersa

Övriga kortfristiga skulder bestod per den 31 december av följande:
Ösrigs kortfristiga skotder

2018

2017

Tobaksskatter

1 372

1 033

407

371

20

60

27
1 826

105

Mersärdeskatteskuld
Kortfristiga finansiella skalder, derisat
Ovrigt
Totalt

1 569

Valutarisker
Förändringar i valutakurser päverkar koncernens resultat och eget kapital på
olika sätt:
• Resultat när intäkter från försäljning och kostnader för produktion är i
olika valutor (transaktionsexponering),
• Resultat när de utländska dotterföretagens resultat räknas om till svenska
kronor (områkningsexponeringj.
• Resultat när lån och placeringar är i annan valuta än enhetens funktionella
valuta (omrälcniosgsexponering).
• Eget kapital när de utländska dotterföretagens nettotillgångar räknas om
till svenska kronor (omräkningsexponering).
—

—

—

—

O koncernens resultaträlcning ingår valutakursvinster med 6 MSEK 1—3) 1 rörel
aeresultotet och valutaloaravinster med 3 MSEK (_3j i finananettot.
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Transaktionsexponering
En Stor del av koncernens in- och otbetalningar i samma valuta är matchade
vilket begränsar koncernens transaktionsexponering. Transaktionsexponering
uppkommer då vissa av koncernens tillverkande enheter i Europa gör inköp av
råtobak i USI) samt genom den europeiska verksamhetens export av tändare
och tändstickor iUSD. Den största exponeringen är i NOK till följd av att snus
som säljs t Norge är tillverkat i Sverige.
Det förväntade kommersiella valutafiödet netto i samma valutor (transak
tionsexponeringen) uppgår på årsbasis till cirka 1404 MSEK. Det är fördelat
enligt följande: 988 MSEK i NOK (70 procent), 122 åISEK i USD (9 procent),
137 MSEK i EUR (10 procent), 58 MSEK i GBP (4 procent), 64 MSEK in PI lP
(5 procent) och i övrigavalotor 35 MSEK (2 procent). Eftersom SwedIsh M,stch
transaktionsexponering är begränsad görs få säkringstransaktioner. Eventslella
säkringstransaktioner baseras på riskexponering, rådande marknadsförhållan
den och andra strategiska beakianden. Per den 31 december 2018 var ingen
transaktionsaxponering för 2019 säkrad. En generell höjning med 10 procent
av den svenska kronan gentemot koncernens samtliga transaktionsvalutor har
beräknats minska koncernens resultat före skatt med cirka 127 MSEK (99),
varav 99 MSEK i NON, 12 MSEK i USD, 14 MSEK i EUR och i övriga valutor
öka resultatet med 2 MSEK.
Omräkningsexponering
Valutakursförändringarnas mest signifikanta inverkan på koncernreaoltatet
kommer via omräkningen av dotterföretagens resultat. Resultatet i koncernens
bolag räknas om till genomanittakorser. Effekter hänför sig främst till USD,
EUR, hRR och DKK. Den enskilt största exponeringsvalutan är USD.
När de utländska dotterföretagena nettotillgängar räknas om till svenska
kronor uppstår omräkningsdifferenser sssm förs direkt till koncernens egna
kapital. Nettoinvesteringens exponering uppgår tills ist MSEK i USD (88 pro
cent), 172 MSEK i EUR (3 procent), 216 MSEK i BRL (4 procent), 198 MSEK i
DKK (3 procent) och 134 MSEK (2 procent) i övriga valutor. Swedish Match
säkrar generellt inte det egna kapitalet i utländska dotterföretag. Oln den
svenska kronan stärka med 10 procent mot sanstllga valutor i vilka Swedish
Matcls har utländska nettotillgångar, skulle koncernens eget kapital påverkas
positivt med totalt cirka 483 MSEK, varav5ls MSEK i USD, 17 MSEK i EURO
och 2 MSEK i GBP skulle ge en positiv effekt och varav 22 MSEK i 8 20
MSEKi DKK, 9 MSEK i NON och 2 MSEK i TRY skulle ge en negativ effekt,
baserat på exponeringen per den 31 december2018.
Ränterisk
Ssvedish Match-koncernena finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapi
tal, kassaflöde frän löpande verksamhet och uppläning. Räntebärande län ncls
pensionsförpliktelser exponerar koncernen för ränterisk. Förändringar i ränte
nivå har en direkt inverkan på Sseedish Match räntenetto. Koncernens policy är
att läneskuldens räntebindning ska vara kortare än fens är. Den tid det tar för en
permanent förändring av räntenivån att slå igenom på råntenettot beror på
lånens räntebindningstider. Koncernens mål för sin råntebindning år att ha en
jämn och låg räntekostnad. Valotaråntessvappar används i huvudsak till att
omvandia lån i främmande valuta till SEN och fasta räntor. Per den 31 decem
ber 2018 uppgick den genomsnittliga räntebindningen på koncernens lån till
4,1 år (4,7 år) med hänsyn tagen till valutaräntessvappar. Ränteförfallostruktu
ren per den 31 december 2018 var följande:
Lån och ettakter as
derivat

Lån
Fast

Rörlig

Fast

Rörlig

2019

1027

202

1027

202

2020

1299

1

1299

1

2021

1866

1

1846

1600
1 705
5 570
12855

1
450

1408
1 905

År

2022
2023
2024—
Totalt

—

656

5 570

13055

Refinansieringsrisk och likviditet
Refinanaieringsrisk definieras som risken att marknadssitoatinnen vid tillfället
för refinansieringen gör opplåningen dyrare än beräknat. Med lllcviditetshsk
avses risken att inte konna uppfylla löpande betalningar som en följd av otill
räcklig likviditet eller svårigheter att uppta externa lån. Ssvedish Match har en
central finansieringsfonklion, vilket innebär att så stor del som möjligt av kon
cernens externa upplåning hanteras centralt. Extern upplåning kan dock ske
lokalt i länder där regler och skatter gör central finansiering omöjlig eller där
en sådan inte är ekonomiskt fördelaktig. Ssvedish Match försöker begränsa reli
nansieringsrisken genom att ha en god spridning och en viss längd på sin
bruttoupplåning samt att inte bli beroende av enstaka finansicringakällor.
Ssvedish ålatch baren svndikerad bankfacilitet, garanterad kredit, om 1 500
51SEK vilken förfaller i december 2021. Denna var vid årsskiftet oulnyttjad och
innehåller inga finansiella villknrshegränsningar. Faciliteten ses som en reft
nansieringsreserv Tillgängliga medel i likvida medel och garanterade kreditfa
ciiteter vid årets slut uppgick till 4386 MSEK. Ilärav utgjorde 1 500 51SEK
bekräftade kreditlöften och resterande 2 886 MSEK utgjordes av likvida medel.
Samtliga likvida nsedel är användbara dvs inga pantsatta eller spärrade.
1 luvuddelen av Ssvedish ålatcls finansiering utgörs av ett globalt medium
term note program jMTN) som harett ransbelopp ons 2000 MEUR. Prograns
mcl är ett ohekräftat läneprssgrain och tillgången kan komnta att begränsas av
koncernens kredittärdighet och rådande marknadsvillkor. 1 händelse av mark
nadsstress kommer den syndikerade bankfaciliteten på 1 500 MSEK att använ
das om nödvändigt. Den 31 december2018 var det globala programmet
utnyttjat med 13 532 MSEK. Den genomsnittliga förfallostrokturen på koncer
nens obligationsopplåning per den 31 december2018 uppgick till 4,1 år.
Swedish Match totala odiskonterade kassallöden avseende lånekällor,
inklusive räntebetalningar, negativa derivat (derivat med positivt verkligt värde
ingår inte), upplupen ränta, leverantörsskulder och deras förfalloprofiler förde
lar sig enligt följande:
År

Totala Totalt bokfört
Övriga linavsiella Negativa Leserantärsskalder kassallöden
derivat
värde

skalder iskt. rösta

2019

1536

2020

1672

6
1

2021

2008

0

1567
2272
5743
16576

0
2

2022
2023
2024—
Totalt

—

7

1627

1673

—

2000

1301
1860

1567
2276
5763
16956

1409
2155
5570
13911

—

—

—

371

Ssvedish Match har under det globala MTN-programmet emitterat obligatio
ner i SEK, EUR, USD och CHR Upplåningen 1 EUR, USD och CtlF är säkrad
till SEK genom valutaräntessvappar. Genomsnittliga räntor för utestående obli
gationer (inklusive derivat) den 31december2018 var 2,2 procent (2,6).
1.ik-viditeten inom Ssvedish Match hanteras centralt genom lokala caah
ponler. Koncernens bolag ska placera likviditeten på eash pool-konton eller,
uns sådana inte finns, hos koncernens treasuryfunktion. Undantag medges
endast om lagstiftning fiirhjoder cash pool-konton eller interna deponeringar
Kassaflödessäkringar och säkring av verkligt värde
Kassa flödesaäkringar
Tabellen nedan visar den årliga förändringen av verkligt värde från ingående
balans, vilken redovisas i övrigt totalresullal, och de belopp som omkiassifice
ras i resoltaträkningen under året och som tidigare redovisades i övrigt total-

resultat. Under 21118 fanns inga inelkiktiva delar av kassallödessäkring.
2018
1 jan

250

1909

—

371

Alls kerat till
resa 1tal

Förändring as
eerkligtsärde

Sä k ringsinstrament,
derivat

—265

39

Totalt

—265

39

1 jan

Förandrieg as
verkligt särde

—

31 dec
—206

—

656

Per den 31 december 2018 beräknas en generell höjning med 1 procent (töobp)
på den korta rörliga räntan på skulden och överskottslikviditeten höja koncer
nens resultat före skatt med cirka 5 MSEK (4) ärligen. Den räntebärande net
tolåneskulden (inklusive penaionsförpliktelse netto) per samma datum upp
gick till 10843 MSEK (8 183).
En höjning av räntan med 1 procent (100 bp) skulle den totala effekten på
eget kapital till följd av kassallödessäkringar ha en positiv påverkan på beloppet

—

—206

Attakerat till
resaltat

31 dec

2017

Säkringsinstrument,
derivat

—141

—106

Totalt

—141

—104

—

—

—245

—245

med 9 MSEK (0).
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Koncernens finanspolicy reglerar maximal kreditexponering för olika msst
parter. Målet är att motparterna till Swedish Mstch i finansiella transaktioner
ska ha ett kreditbetyg om lägst kategori A från Standard & Poor’s eller mot
svarande från Moody’s.
För att begränsa kreditrisker i fordringar från banker relaterade till derivatinstrument, har Swedish Match ingått neinngavtal, så kallade ISDA Master
Agreements, med alla sina motparter. Dessa avtal ger rätt till nettning av värde
ringar på tillgångar och skulder, om motparten inte fldlgör sina skyldigheter,
som sid inställda betalnissgar. Tabellen visar nettoexponeringar per den
31 december 2018. Inga säkerheter har tagits emot eller ställts. Huvuddelen
av derivaten är relaterade till koncernens centrala upplåning.

Förfalloprofil för räntebetalningar på derivat som omfattas av kassallödes
i tabellen nedan.

säkring visas

Fasta räntebetslningar

2019

2020

2021

2022

2023

2024—

—262

—163

—163

—163

—150

—220

Säkring av verkligt värde
Vid årets slut fanns inga utestående säkringar av verkligt värde.
Likviditets- och kreditrisker

För att begränsa likviditeta- och kreditrisker fär placeringar och transaktioner i
derivat endast ske i instrument med hög likviditet och med motparter med hög
kredirvärdighet. Swedish Match överskottslikwiditet placeras, förutom på
baaskkonton, hovsadsakligen i banker och institutioner. Den 31 december2018
uppgick den genomsnittliga råntebindningen för koncernens kortfristiga
placeringar till mindre än en månad.

Finansiella instrument som omfattas av nettingavtat
2018

Bruttobelopp för
finansielta instrument

Belopp för finansiella instrument som inte kvitt as 1
batansräkningen, men som är föremål för nettingavtat

Netto

622
67

—33
33

589
16

Bruttobelopp tor

finansielta instrument

Belopp förtinansiella instrument som inte kaittas i
balansräkningen, men som är föremål för nettingavtal

Netta

276
137

—95
—95

179
63

Derivat tillgångar
Derivat —skulder
—

2017
Derivat tillgångar
Derivat skulder
—

—

Bokfört värde och verkligt värde
Medbörjan den 1januari2018 tillämpar Sseedish Match IFRS 9vilket innebär
nya principer i hur finansiella tillgångar Idassiticeras och värderas, berssende på
i vilken affärsmodell (business model) den finansiella tillgången innehas.
Affärsmodellerna är:
Hold to collect
värderas till upplupet anskatfningsvärde
Hold ln collect and sell värderas tillverkligt värde via övrigt totalresultat
(FVOCI)
värderas till verkligt värde sia resultaträkningen
Other
(FVTPL)

Per den 31 december 2015 uppgick den lotala kreditexponeringen i derivatinstrument till 589 MSEK och i likvida medel till 886 MSEK. Risken att koncernens kunder inte uppäler sina åtaganden, det vill säga att betalning ej
erhålls för kundfordringar, reduceras av att Ssv’edish Match kundfordringar är
fördelade på många olika kunder. På balansdagen förelåg ingen betydande
koncentration av kredåtdok i koncernens kundfordringar. Koncernens kundfordringar uppgick till totalt 1 636 NtSEK (1 536). För ytterligare information,
se Nol 18 Kundferdringar.

—

—

—

Rating
Swedish Match hade per den 31 december 2Otå följande kreditrating från
Standard & Poor’s respektive Moods Investors Service:
Maadys

BOB
Sfable

Daa2
Stable

Lång rating
Osflook

Följande tabell sivar övergången av Hassificeringen och värderingen för finan
siella tillgångar mellan LAS 39 vid utgående balans den 31 december 2017 och
IFRS 9 vid ingaende balans den 1januari2018. Klasviöceringen av finanstella
tillgångar är baserad på värderingskalegori för lAS 39 och atlärsmodell för
IFRS 9.

.

.

Siadard & Poos

.

...

.

Bokfört värde och verkligt värde övergångseffekter
IFRS 9
Ingående balans 2018

lAS 39

Kategorier:

Varderade till:
Kunöfordringar
Övriga långfristiga finansiella fordringar
Ovriga kortfristiga lillglngar och finansiella
fordnngar
Forutbetaldu kastnader och upplupna intakter
Likvida medel
SummatitLgångar

Utgående balans 2017
Poster redo
visade till
verkligt varde
i resslfaf- Kassaftödessäkringar
räkningen

FVTPL

FVOCI

—

—

—

0
—

273
—

1

—

—

0

276

Lån och
fordringar

Uppispet
unskaffningsvarde
1 536
—

—

—

3 998
5536

Other

FVTPL
—

—

0
—

Ditterens

Kassaflödes
säkringar Hold ts rollecl
Upptupef
anskaffnings
FVOC1
varde
—

273
—

1

—

—

0

276

1 536

—

—

—

—

—

—

—

3 990
5536

—

—
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Nol 26 Fortsättning

Swedish Match följer IERS 13 för finansiella instrument värderade till verkligt
värde i balansräkningen, vilket innebär att verkliga värden ska klassas enligt en
hierarki som reflekterar betydelsen av den indata som används enligt följande
nivåer:
• Nivå t Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader.
• Nivå 2 Annan iodata ände noterade priser och som, antingen direkt eller
indirekt, är obsenerbara.
• Nivå 3 Indata som inte bygger på observerbar marknadsdata.
—

—

—

Nedanstående tabell visar bokfört värde (inklusive upplupen ränta) och verkligt värde per kateguri av räntebärande finansiellt instrument, inklosive nivå i
verkligt värde hierarkin, per den 3 t december 2018. Poster värderade till verkligt värde i resoltaträkningeu består avderivat, för vilka säkringsredovisniog

inte tillämpas. Derivat hänförliga till kassaflödessäkringar redovisas mi verkligt värde via övrigt totafresoltat i nivå 2 i verkligt värde hierarkin. Vid bedöm
ning avverkligt värde för dessa derivat används olika metoder för att göra antaganden baserade på marknadsförhållaoden vid varje rapporteringstillfdlle.
Noterade marknadspriser eller han&arnoteringar för identiska eller liknande
instroment används. Alla övriga poster, utom räntebärande skolder, har kort
löptid och betraktas som icke räntebärande och därför är det totala bokförda
väcdet på de finansiella instromenten och det beräknade verkliga värdet
detsamma. Det bokförda värdet på ränlebärande skulder skiljer sig från det
verkliga värdet på grund av ändrade markoadsräntor, bedömda med hjälp av
officiella marknadsnoteringar för våra otcstående obligationer eller liknande
instrument med diskonterade framtida kassaflöden. Angivna värden är indika
tiva och kommer inte nödvändigtvis att realiseras.

Bokfört värde och verkLigt värde
Bokfört värde och verkligt värde för finansiella instrument i enlighet med IFRS 9 per 31 december 20l.
Finansietts
Finansietta littglngar
instrament värde värderade titt upptapel
anskaffningssdrde
radetittFVTPL

2018
Kundfordringar

KassaftödessäkringarvärderadetiltFV0Cl

Ovriga
fordringar

Summa

Beräknas

bokfärt

verktigt

achskalder

värde

värde

—

—

—

—

485

626

1 636
910

1 636
910

134

414

562

562

2

118

—

—

119
2 886
6113

119
2 886
6113

13511

13439

1 636

—

Ovriga långsikliga finansiella fordringar

Övriga
finansiella
skalder

—

—

llsriga kortfristiga titlgångar och finansietta
fordringar

13

1

Förslbefalda kostnader och upplapna intäkterti

—

Likvida medel
Samma tillgångar

1

Ovriga långfristiga finansiella skalder
Övriga kortfristiga skulder
Upptopna kostnader och färutbefatda intäkferii

—

—

—

—

20

—

31

956

—

—

2
—

106

25

59
1 806
009

—

—

27

2676

14017

—

621

—

371

—

20

—

13511

—

—

Summaskulder

—

—

—

Leseranlörsskslder

—

2 886
6535

—

Ränlebärandeskulder

—

—

93

93

1 826

1 826

938

938

371

371

16739

16667

uua raeierniähter i hassaiisdeosährrngor rovvorteras baiovorokoieaee som Fbrotbeioiäa hootooderoch ovpionea etdkter och eppiopea raeiekeoioaäer i koooaiisdessihrivgar rapporteras som
Svviupna hosieade och ihroibeiaida ioiahier

Verktigt värde per nivå
Derivat, finansiella tillgångar
Derivat, finansiella skalder

Niså 1
—

—

Nivå 2

Ninä 3

622
67

—

—

Tatatt

622
47

Nedanstående tabell visar bokfört värde och verkligt värde fiir finansiella instrument i enlighet med lAS 39 per 31 december 2017.

Koncernen har valt att inte omrälcna jämförelseslifrur för 2017.
Övriga
Poster redovisade liltserkligl
värde i resultat rokningev

2017
Kundfordringar
Dvriga långsiktiga finansielta fordringar

—

—

Ovriga korlfristiga tillgångar och finansiella fordringar
Förut betalda kostnader och opplapna intäklert1
Likvida medel
Summatillgångar

0
—

Övriga korlfristiga skulder

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

100
698
12328

25

—

—

—

—

40

—

verkligt
värde

1 536
711
193
81
3 998
6519

1 536
711
193
81
3 998
6519

11 530

11 705

167
1 671
856
698
14700

167
1 671
856
698
16875

—

—

11 530

Beräknat

bokfdrl
värde

438
193
80

—

—

Samma

—

—

—

Ösriga
fordringor
och skalder

273

0

40

Upplupna koslnader och föruf betalda infäkt er11
Leverantärsskulder
Summaakalder

1 536

finansielta Kossaflödesskulder
sdkringor

3 998
5534

—

Räntebärande skulder
Övriga långfrisliga finansiella skulder

Lån och
fordringar

—

274

—

711

—

—

72

74
1 631
729

—

—

97

2234

Oppispna ranie,eiskier i baosa5odesoahriegar rapvortera5 i baiaesräbeiegev som Färoiseialdo bosinoderoch onptovea ,eishier och upvlovca räoiebooinadcr hoosoiledeosabricaar rapeorieras som

unviovva hosivade och ibroibeialda intöhier
Verkligt värde per nivå
Derivat, finansiella tillgångar
Derival, finansiella skulder

Nivå 1
—

—

Nivå 2

274
137

Nivå 3
—

—

Tatatt

274
137
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Koncernföretag

OperationelLa Leasingavtat
0
Koncernens leasingkostnader för operationella leasingavtal för 2018 uppgick
till 103 MSEK (60).
Framtida årliga minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operatio
nella teasingavtal med initiala eller återstående löptider på ett är eller mer
förfaller enligt foljande:
MinimiLeaseavgiftur

Dottertoretugets

2017

91

54
168

165

44

Senareänfemår

299

Totatt

253

Operationella leasingavtal hänför sig främst till hyra av fastighet.

Stättda
Ø
Ställda säkerheter bestod per den 31 december av följande:
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
och andra förpliktelser

2018
10

Kapitalförsökringar

90
22

2017
80
—

122

Totalt

2017

Exportacso Ltda
SM da Amazonia SA.
SM do BrazilS.A.

Brasilien
Brasilien

100
100

100

Brasilien

99,7

SM Brazil Holdings AB SI
V2HoldingApSSi

Brasilien
Danmark

99,7
100

V2TobaccoAJS
Hoose of Oliver Twist AlS

Danmark

100

Danmark

100

V2EApS2I

Danmark

—

100

SM Dominicana, SAS

Dominikanska
republiken

IOB

100

SM Deutschland GmbH
SM Malaysis HoldingvAB2i
SM Group BV3i

Tysklsnd

100

100

SM Lighters BV

Nederländerna

100

100

SM Overseas By

Nederländerna
Norge

100

100

100

100

Norge
Filippinerna
Filippinerna
Filippinerna
Portugal
Sverige
Sverige
Sverige

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100
100

100
100

SM Distribution A/S

Företagsinteckningar
Ovrigt

2018

SM Comercio lmportacao e

2018

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

Ägorandel. %

säte, tand

Dottertörefsgsinnehavii

SM Norge A/S
SM Philippines Inc.
SMINT Holdings Corp
Swedmat Corp
Swedish Match Fåsforos Portugal, SA
Road Cargo Sweden Holding AB
Lysstickan AB
SMD LogisticsAB
SM IndustriesAB

Åtaganden samt eventuatförptiktetser
och eventuattittgångar

—

—

Mataysia
Nederländerna

Sverige

—

—

100

100
100
—

100
100

100

SM Intellectaal Property AB
SM North Europe AB

Sverige
Sverige

100

100

100

100

Eventuatförptiktetser

Gotlands Snus AB

Sverige

95

Borgensförbindelser för dotterföretag avser åtaganden till förmån för bolagen
utöver i dotterföretagen nyttjade och skuldförda belopp. Övriga borgens- och
eventuafförpliktelser avser åtaganden gentemot tobaksodlare om framtida
inköp av råtobak samt garantier ställda gentemot statliga myndigheter för koncernförelags fullgörande av åtaganden i samband med import och betalning av
tobaksskatter.

Gotland Prod action AB
Svenska Tändsticks AB
Svenska Tändsticksbolsget
Försäljningsaktiebotag
SM Holding AB
Swedish Mstch USAB
SM 0 Logistics Hotding AB

Sverige

95

Sverige

100

100

Sverige

100
100

100

Sverige
Sverige

100

100

SMD Logistics Ornäs AB

Sverige

SM IPMI International AB

Sverige

100

100

Svenska Tobsks AB

100

Svenskt Snus AB

Sverige
Sverige

100

100
100

Eventualfärpl:kelser
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag

2018

2017

57

52

Ovriga eventaatförpliktelser

179

Totalt

236

Rättatvister
Bolaget är involverat i ett antal rättsliga processer. Även om utgången av pro
cesserna inte med säkerhet kan förutses och följaktligen inga garantier heller
kan lämnas, är företagsledningen övertygadom attskyldigheterhänförliga till
dessa tvistar inte kommer att inverka väsentligt på Swedish Match finansiella
ställning eller resultat, om de ens får någon inverkan alls.
Under 2017 genomförde Skattemyndigheten i Sverige en skatterevision på ett
flertal av Swedish Match svenska bolag. Efter slutförd granskning har Skattemyndigheten meddelat Swedish Match att vissa avdrag 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 överinagat besluten
till förvaltningsdomstolen. Baserat på ledningens tolkning avgällande skattebestämmelser, expertråd om sannolikt utfall och utveciding för liknande fall, har
ingen avsättning upptagits för möjliga förloster i samband med dessa mål.

Sverige

—

—

—

—

100
100
100

NyzAB

Sverige

100

100

V2 Tobacco Distribution AB

Sverige

100

100

SM Treasury Switzerland AD
SM Kibrit se Cakmak Endustri AS.
SM Cigs rs Holding mc
SM Cigars mc.
SM USA lnc
SM Leaf Tobacco Company
SM North America LLC
The Pinkerton Tobacco Co. LLC

Schweiz
Turkiet
USA
USA
USA
USA
USA
USA

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

Fortecknngen innuivitarsiosi dIrekt vore rndrrekt agda bolag Forteckningen rnnehåver inte
vilando täretag
551 Braz,t Holdiogs AB ach SM MaIaysa Huldngs AB hortusronerats med SaenskaTandsticks
bolaget Förs5lnrngsaktieboiag V2 Hoiding ApS och V2EApS harfusronerats mndV2TobaccoA/S
5510 Logistrcs Holdrng AB och 5510 Logrstrcs brn5s AB harfusronerats med SMD Logistrcs AB
i SH Oroap By har irkurderats ander 2018
21

Eventuattittgångar

Per 3t december 2018 hade inte koncernen några eventualtillgångar.
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0

Tittäggsupptysningar tiLt
AndeLar i intresseföretag och övriga botag
Inga investeringar har skett i intresseföretag under 2018 eller 2017.

Definitionen och sammansättningen av likvida medel är kassa och bank.
2018

Retstda rintor och erhållna räntor

2017

59

1.8

Ertagd ränta

—295

—316

Totalt

—235

—267

Erhållen ränta

Betalda och erhållna räntor redovisas som kassaflöden från den löpande
verksamheten.
Jsstering för poster som inte ingir kassaftödet
Av-ochnedskrivningar
Realisationsresultat, försätjninq snläggningstillgångar
Förändring förmånsbestämda pensionsptaner
Förändring i inbetalningartrån arbetsgivare i
förvaltningstiltgångarna
Intäkt från ändrad förmånspian

2018

2017

1.15

381

—2
130

152

0

—168
11

4

89

—123

—136

Kapitatvinst trån avyttring av aktier STIl
Kapitatvinst från försäljning av tomt
Utdelning från STIl omkiassificerad tillfinansiering

Avyttring av dotterföretag
Inga dotterföretag avyttrades under 2018 eller 2017.

—230
—69

—

Förändring upptupna räntor
Förändring av verkligt värde och oreatiserade
kursdifferenser
Reatiserade kursdifferenser, överfört till
finansieringsverksamheten

Investeringar i dotterboLag
Under 2018 förvärvade Swedish Match två dotterbolag: House of Oliver Twist
A/S och Gotlands Snus AB, inklusive dotterbolaget Gotland Production AB.
Total köpeskilling förde två förvärven, med avdrag för förvärvade likvida
medel, uppgick till 541 MSEK.
Under 2017 förvärvade Swedish Match V2 Holding ApS inklusive bolagets
dotterbolag. Den totala köpesldllingen, med avdrag för förvärvade likvida
medel, uppgick till 929 MSEK.
För mer information, se Not 4 Rörelseförs’ärv.

150
—197

—

—107
—107

—

—

Övrigt

16

—28

Totalt

376

—175

Avstämning av uppkomna skulder i finansieringsverksamheten
Paster som inte insåri kassaftödet

Långfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Nettotitigångarförsäkring mot
långfristiga räntebärande skalder

Summa skulderfrån
finansieringsverksamheten

0

Justering från tångfris
Kassaftödon
tig del till ksrttristig

Förändring av
kursdifferenser

31dec2017

Förvärv

10 277

7

2 866

—1 078

232

1 252

1

—1 256

1 078

151

—

—

—

8

1 590

0

—202

11 328

Närstående

företagets närstående parter är intresseföretag och ledande befattningshavare
med betydande inflytande i koncernen. Ledande befattningshavare med
betydande inflytande omfattar Swedish Match styrelse csdi koncernledningen.
Transaktioner med närstående parter görs på marknadsmässiga villkor.
För vidare information om koncernens transaktioner med intresseföretag, se
Not 15 Andelar i intresaeföretag. Information om ersättningar till styrelsen och
koncernledningen framgår av Not 6 Personal. Utöver detta, och med undantag
för koncerntransaktioner som elimineras i sin helhet i koncernredovisningen,
har inga andra transaktioner med närstående parter gjorts under året.

0

Verkligt värde
förändringar
—

—

31 dec2018
12 282
1 229

—379

—39

—619

6

—39

12892

Uppgifter om moderbotaget

Swedish Match AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i
Stockholm.
Moderbolagets aktier är registrerade på Nasdaq Stockholm. 1-luvudkontoret
har besöksadress Sveavägen 44 och postadress 11885 Stockholm.
Koncernredovisningen för år 2018 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnda koncernen. 1 koncernen ingår även ägd andel
av innehaven i intresseföretag.
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Moäerbo1ajets resutteträknin
MSEK

Not

Nettoomsättning

1

Administrationskostnader

2018

2017

68

67

2,7,25

—267

—196

Ovriga rörelveintäkter och övriga röretsekostnader
Röretseresuttat

3

—2
—201

—118

Resultat från andelar koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter

6
6

—2

5 310

Räntekostnader och liknande resuttatposter
ResuLtat efter finansiella poster

6

—299
—502

1
—609
6 586

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

5

2 208
1 706

2 080
6 664

Skatter

6

—378

—298
6 367

Årets resuLtat

—

1 328

30

L4oderts rapport vr ttatres&tat
MSEK

2018

2017

1 328

6 367

26

39

—184

6

—11
28

—81

1 356

6 286

Not

Årets resultat
Ovrigt totalresultat som kon om föras titt rcsultaträkningen
Effektiv andel av förändringar i verkligt värde på kassaftödessäkrtngar
Skatt hänförlig till poster i övrigt totatresuttat
Årets övrigt totatresuttat, netto efter skatt
Årets totatreauttat

23
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31 december2018

31december2017

7

1

1

8

31151
685

31 654

MSEK

Not

Tittgångar
Materiella entäggningstittgångar
Finansiella antäggningstillgångat
Andetarikoncernföretag
Ovriga tångfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordcingar
Summa finansietta anläggningstittgångar

9
6

Summa antäggningstittgångar
Omsättningstittgångar
Fordringar p8 koncernfdretag
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstiugångar
Övriga kortfristiga placeringar

10
11
26

SUMMATILLGÅNGAR
Egetkapital

273
75

65
31 701

32002

31702

32003

2 687

2 466

175

32

26
2886

16
2 696

1000

1900

35588

36397

390

390

12

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapitat
Fondförverkligtvärde

—163

—191

Bulanseratresultat

13600
1328

12656
6 367

SUMMAEGETKAPITAL

15156

19221

Obeskattadereserver

13

1785

1330

Ovriga avsättningar

16

78

86
86

Årets resultat

78

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Oktigationstån
Övriga skulder

15
16

Summa Långfristiga skutder

12278
2

10 277

12280

10369

1 227

1 248
17
3 890

72

Kortfristiga skulder
Obligationslån
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskutder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

9
4767
104

17

77

6290

2
175
5409

35588

36397

2
182
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Förändringar 1 moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital

2017

Not

Egetkapitafvidåretsbörjan

12

Åretu resultat
Årets övrigt totalreoultul, netto etter skatt

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

390

—110

16113

6061

18636

—

—

—

6 367

6 367

—

Årets totatresuttat
Vinstdisposition

—

Utdelning

Återköp av egna aktier
Avsöttning till fri reserv genom indragning av egna
aktier
Fondemission

—81
—81

—

—

—

—

—

—

—16
16

390

Eget kapitaL vid årets stut
v Fond törverkiiytvärde besiSrav en skringsresori

Fritt eget kapital
Fond för verktigt
vörd&1

—

—

Not

Egetkapitalvidåretsbörjan

12

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat, netlo etter skatt
Årets totatresuttat
Vinstdispovition
Utdelning
Återköp av egna aktier
Avsöttning till fri reserv genom indragning av egna
aktier

—

28
28
—

—

—

—

—

390

—81
6 286
—

—2 908
—2 590

—

—

—

—

6 367

19 221

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

12656

6367

19221

1 328

1 328
28
1 356

Fritt eget kapitaL

—

Eget kapitat vid årets stut

—

14

—191

—13
13

—

—14

390

—

—4 061

—2 590

Aktiokaptal

Fondemisuion
Ii

6 041

Fond törverkligt
vörde’

—

6 367

—2 908

12 656

—

—

—

—191

Bandet eget kapital
2018

—

—

—

—163

—

—

—

6 367
—2911
—2 512
13
—13
13 600

—

1 328
—6 367
—

—

—

—

—2911
—2 512
—

—

—

1 328

15 156

Fond tbrverkkyivvrde besttraven säkrtngsraserv
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ottats kssfdsnatys
MSBK

Not

Den töpandeverksamheten

26

Resultat efter finansielLa poster
Justering för postersom inte ingår i kassaflöden mm.

Betald inkomstskatt
Detsumma
Okning (—/Minskning [*Iav röcelsefordringar
Okning t+]/Minskning (—1 av rörelseskutder
Kassaflöde från den Löpande verksamheten

2018

2017

—502

4 586
18 508

613
—240

—236
22858

—15

—32

4
—251

22 835

—352

9

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Asyttring av dotterföretag, netto tikviditetspåverkan

Aktieägartitlskott
Kassaftöde från investeringsverksamheten

0
—

—

107

—116

—936

—116

—827

2 846

3 293
—1 988

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av Lån

—1 250

Ålerköp av egna aktier

—2 512
—2911

—2 590

Forändringarav finansieLla fordringar/skulder koncernföretag
Övrigt
Kassaftöde från finansieringsverksamheten

3 292
0
—535

—16 906
—13

Okning/minskning av Likvida medel
Likvida medel vid årets början

—900

895

1900

Likvida medetvid årets slut

1 000

1 005
1 900

Utdelning

—2 908

—21 112
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Noter för mod erbotaget
Mia belopp i notema till moderbolagets finaosiella rapporter är angivna i miljoner sveoskA krooor (MSEK) om ej annat aoges. Belopp inom pareotes avser
föregäeode år, 2017.
För information om löner och andra ersättningar Ullverkatällande direktören och övriga medlemmar i koncerniedningen, se koncernens Not 6 Personal på sidan 80.

Ø

Nettoomsättning
Nettoomsättoingen avser tjänster till konceroföretag.

2018

Bskslatsdispositioner

2017

Skillnad mellan redovisad avskrivning och
avskrivning enligt plan

Inventarier, verktyg och instatlationer

Arvode och kostnadsersättning tiLL revisorer

0

Periodiseringsfond

Administrationskostnader inkluderar kostnader för revisionsarvoden enligt
nedanstående tabell. Revisionsfirman Deloitte har varit bolsgetv revisor fil r
20t8 och 2017.

—658
115

2670
—8
2208

2628
—13
2080

Koncernbidrag

2018

2017

Revisionssppdrag

2

2

Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

Skatterådgivning

0

0

Totalt

Andra uppdrag

1

0

Totalt

3

3

Arvode och kastradsersdttning till revisorer

—570
115

Årets avsättning
Återföring av avsättning

Skatter
Övriga röretseintäkter och övriga röreLsekostnader

Skatt redovissd i ressltatrökningen

Ovriga röretseintäkter och övriga rörelsekostnader 2018 avser i huvudsak
valutakursvinster och -förluster. Föregående år inkluderade också en engångspost relaterad till en extra återbäring av tidigare inhetalda förmånsbestämda
försäkringar.

Resaltat från ondelar i koncernfbretog

2018

2017

lltdelningar
Resultat vid avyttring av koncernförelag
Nedvkrivning av andelar i dotlerföretag
Totalt

1 266

23827
187
—18626
5 310

—

—1267
—2

Fluvuddelen av ncdskrivningen har redovisats efter utdelning frän dotterföretag, varav 630 MSEK avser sak’uldelning.

Ränteintäkter, koncernföretag

2018
—

Ränteintäkter häntörliga titt finansiella tillgångar
värderade till spptupet anskatfningsvärde
Netts valstakuratörändrinoar

Totalt
Rdnteksstvader och liknsnde reasitatpester

Räntekostnader, koncerntöretag
Ränteksatnader hänförtiga till övriga finansiella
skuldervärderade titt appispet anskatfningvvärde
Ränfekostnader hänförliga lii finansiella instrument
värderade titt verkligt värde i aäkringsretationer

Ovriga finansiella kostnader
Netto vatstaksrsfdrändrinoar
Totalt

Skatt redovisod i övrigt totalresoltat

2018

2017

—379

—302
5

—378

—298

2018

2017

—11
—11

23
23

Effektiv andel avförändringar i verkligt värde på
kavsaflödessäkringar
Totalt

FinansieLLa poster

Ranteintäkter och liknande ressltstpsster

Aktuell skall för perioden
llppvkiaten skatt avseende temporära skillnader
Totalt

—

—

2017
0

1
0
1

2018

2017

—3

—270

—228

—259

—64
—3
0

—73
—7

—299

—609

2018
Avstömning av effektiv skaltessts
—

Resultat fors skatt

Svensk skattesats
Et skatteptiktiga utdelningar
Et skatlepliktiga intäkfer
Et avdragsgilla kostnader
Skatt hänförtig till tidigare år
Schablonranta på
periodiseringsfond
Redovisad effektiv skatt

2017

I%l
6664

1706
22,0

—375

22,0

—1 466

—16,1

276

—78,7

5262

—0,6

26

16,1
0,0

—275
0

61,5
8,8

—4096
—2

0,1
22,2

—1
—378

0,0
4,5

—1
—298

2018

2017

Förändringen i skatteskulder under perioden förklaras nedan:
Skattevkulder
Bokfört värde vid årets början
Aktuellskatt
Betald skatt
Bokfört värde vid årets slut

77

9

379
—352

302
—234

104

77

Skatteskuld uppgående till t04 MSEK består av skatt tom ska betalas på årets
resultat.

—
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NOT 6 Fertaättning

fl

Skatleelfeklerna av avdragsgilla temporära skillnader, som resulterade lopp-

skjuten ukattefordran per den 31 december, sammanfattas nedan:

2018

Uppskjutna skattetordringar
Säkringsreserv
Avsättninoar
Boktört värde vid årets slut

2817

42

56

22
65

21

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

2018

Ingående
balans

Redseisat i årets
resultat

Redovisat i övrigt Utgående
tatalresultat
balans

Säkriegsrenerv

56

Avsättningar

21
75

1

—11

Ingående
balans

Rednvisal i årets
resultat

Redovisat i övrigt

Totalt

2017

62

—11
1

Säkringsresern

31

Avsättningar

16

5

Totalt

47

5

fl
2018

2017

tatatresuttal

Utgående
balans

23

56

—

2018

2817

4

6

4

4

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

—3

—2

Årets avskrivningar

—1

—1

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Bokförtvärde vid årets slut

—3

—3
1

Inventarier, verktyg nch instatlatianer

Anskattningsvärde vid årets början
Inköp/investeringar
Anskattningsvärde vid årets slut

21
75

IngTende
balans

Förvarv

Aatieagart:tlskntt

56772

630

116

—

—

31 656

630

Ingående
balans

Fnraärs

—25118

55 838

Annkafiningsvärde
Nednkrivningar
Bokförtvärde

Nedskrianingar

Avyttringar

Utgående
balans
57516

—

—

—17

—1 220

—26 365

114

—17

—1 230

31 151

Aktieägarlillskntt

Avyttringar

Nednkrivningar

Utgående
balans

—

—6 694
69344

1

Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar ingår i adminiulrationo
kostnader i resoltalräkningen nsed —l MSEK (—1). Inga lånekostnader för
materiella anläggningslillgängar bar akliverals under 2018 eller 2017.

23

—

Annkalfningsvärde
Nedskrivningar
Bokfört värde

22
65

—

Materiella anläggnrngsti[Lgangar

—

—

936
—

934

56 772

—

—

—18 624

—

—25118
31656

—18624

—

Innehav av direktägda andelar i koncernföretag
Dotterlöretag
Svenskt Snus AB
Swedish Malch North Europe AB
SMD Logistics AB
Svenska Tändsticksbolaget
FörsäIningsaktiebolag
Swedish Match Holding AB
Swedish Match Indostries AB
Swedish Match US AB
Svenska Tändsticke AB
Svenska Tobaks AB
Swedish Match USA, lnc
Swedish Match Cigars Hotding nr
Swedish Match Dominicana SA.
Swedish Match Group Byt
Swedish Match Distribution AlS
SAAllumettiéreCauaemilte1i
The Burma Match Co Ltd2i
Vulcan Trading Co. Ltd4i
Bokförtvärdevid årets slut

Org. Nr

Säte

Antal aktier

2817

Andel i %

2018

Andel i %

300

100

300

16 684
2 350

96

16 054

100

2 350

8 969
16

100
100

8 969

Stockholm, Sverige
Stockholm, Sverige

1 000
1 BOB

100
100

Stockholm, Sverige

1 000

100

Stockholm, Sverige
Stockholm, Sverige

36 603 000
2 OOB

100

556367—1253
556005—0253
556013—6612

Tidaholm, Sverige
Stockholm, Sverige

30 853

100
100

95

100

0

100

5561B5—2506

Stockholm, Sverige

1 000

0

100

0
0

556680—3028

Stockholm, Sverige

100 OOB

100
100

0

62—1257378

USA

1BO

869

100
100

869

81—0733029

USA
Dominikanska republiken

1 000
1 000

100

9 269 907

99,99

1 739
171

—

—

556367—1261
556571—6924
556571—7839
55601 2—2730

05338—2007-STI
17080059
930567647

Nedertändorna
Norge
Algenet
Burma
Burma

96 000

100

—

100
99,99
100

1 120
95

0
1 739
171
17

500

1 OB

0

100

1

I000B
300 BIO

100

0

B

100

6 000

100

0
B

100
100
100

31 151

0
0
31 654

LikuaeRt under 2010
c Para1a1gai 1553
Fö’siatiiga1 ins&
P5’siaainat 1955

Härulöver ägs aktier i Union Allumenikre Marocaine S.A. Ägandet är endast formellt. Samtliga rättigheter och skyldigheter tillkommer koncernföretag.
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Övriga Långfristiga fordringar
fl

Ovriga långfristiga fordringar består av derivat som innefallar valutak-urs diffe
renser och verkligt värde för valuta- och ränteswapparom 485 MSEK (273).

Övriga fordringar
fl

Övriga fordringar

2018

2017

134
39

31

Derivat
Skattekonto
Mamafordran
Ovriga kortfristiga fordringar
Bokförtvördevid årets slut

—

2

1

0

0

175

32

FörutbetaLda kostnader och uppLupna intäkter
fl

Faratbntatda kostnader och applapna ivtdistv’

2018

2017

2

1

3

6

4

4

15

7

Uppispen ränteintäkt
Färutbetald bankavgift
Förutbetald hyra
Övriga färatbetatda kostnader

16

24

Bokförtvördevidåretsslut

Ärsstämman den 11 april2018 beslutade om att förnya mandatet att återköpa
aktier upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade årsstämman om indragning av 5,9 miljoner tidigare alerköpra aktier med samfi
dig fondemission utan utgivande av nya aktier med ett belopp motsvarande
nedsättningen av aktiekapitalet genom de indragna aktierna eller 12,5 MSEK.
Aktieägarna godkände ocksä förslaget att indragningen ska allokeras till en
fond som ska användas i enlighet med ett årsstämmobeslut.
Under året återköpte bolaget 5,7 miljoner aktier för 2 512 MSEK till ett
genomsnittvpris av 440:75 SEK. Sedan återköpen inleddes har Ssvedish Match
återköpt aktier till ett genomsnittspris om 130:61 SEK.
Per den 31 december 2018 innehade Swedish Match 5,7 miljoner återköpta
aktier nsotsvarande 3,26 procent av det totala antalet aktier. Det totala antalet
utestående aktier uppgick till 170,2 miljoner vid årets slut.
Utdelning

Efier balansdagen har styrelsen föreslagit en utdelning om 10:50 SEK per aktie.
Den föreslagna utdelningen uppgår till 1 787 MSEK baserat på de 170,2 milio
ner aktier som var utestående sid årets utgång. Utdelning för 2017 betald
under 2018 uppgick till 2 911 MSEK bestående av en ordinarie utdelning om
1 613 MSEK motsvarande 9:20 SEK per aktie samt en extra utdelning om 7:40
SEK per aktie motsvarande 1 298 MSEK.
Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde består av en säkringsresers Förändringen under äret
beskrivs nedan:
Sakringsreserv

2018

2017

Bokfört värde vid årets början

—191

—110

39

—104

Eftektiv andel av tärändringar i verkligt värde på
kassaltädevväkringar

Skall
Bokfört vörde vid årets stat

Eget kapital
fl

Information om förändringar i moderbolagets eget kapital finns presenterad i
rapporten Förändringar i moderbolagets eget kapital.
Antal registrerade aktier i moderbolaget:
2018

2017

181 800 000

ooo

180 750 000
—6 950 000

175950000

181000000

—5739295

—5gg9462

Antal rog.strvrvdn aktier
Emitterade par 1 ianaar
Nedsättning
Totalt antal utestående aktier per
31december

—5 850

Varav innehades av Swedish Match AB
Totalt antal utestående aktier, exkl. aktier
som tnnehades av Swedish Match AB

23

—163

—191

Säkringsreserven innefattar ackumulerade förändringar av verkligt värde på
kassaflödessäkringar hänförliga till säkring av ränterisker.

fl

Obeskattade reserver
2018

2017

Materiella anlöggningstillgångar
Bokfärt värde vid årets hönan
Å reta avskrivning utöver plan

0

0

0

0

Totalt

0

0

Dbevkaltadv

reserver

Avskrivn/ngar vtäverplan:

170210705

175910538

2:2138

2:1625

Kvotvörde på totalt atestående aktier

__ —11

Återköp av egna aktier

Återköpta egna aktier innefattar anvkaffningskostnaden för egna aktier som
innehades av moderbolaget. Per den 31 december2018 uppgick moderbola
gets innehav av egna aktier tdl 5739295(5 889 462).

Pvriadiaenngvfond:
Baktörl värde vid årets hönan
Återtäring av avsättning

Avsättning innevarande år
Totalt
Bokförtvördevid årets stat

1 330

995

—115

—iis

570
1 785
1 785

1 330

650
1 330

Totala antalet äterköpta aktier och ackumulerade äterköp inkluderat i balanse
rade vinstmedel redovisas nedan:
Antal aktier
Itasentali
Ingående balans vid årets
början
Årets inköp av egna aktier
Avsättning tillfri reserv genom
indragning av egna aktier
Fondemission
Utgående balans vid årets slut

Ackamaterad eftnet

på

eget kapital IMSEKI

2018

2017

2018

2017

5889

4077

—28928

5 700

8 762

—2512

—26338
—2 590

—5 850

—6 950

13

14

—

—

—13

—16

5 739

5 889

—31 460

—28 928
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Ø

Övriga avsättningar

2018

2017

68

58

30

26

Pensionsåtsganden
Uppskjuten ersättning

1

2

Bokförtvärdevidåretsstut

78

86

Varav långfristiga

72

79

Vsrav kortfristigs

6

7

Ovrig ersättning

-

Avsättningar har under året förändrats enligt nedan:
2018
Bokfört värde vid årets
början

Årets svsättningsr
Ianspråktagna
avsättningar
Återförds asvättningar
snder året och ändrade
uppskattningar
Avsättningar
omklavsiticerade till
upptupna kostnader

Uppskjuten
ersättning

övrigs
svsättningsr

Totatt

58

26

2

86

3

15

1

19

—2

—2

0

—9

—

Ø

Övriga skulder

Ø

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ovriga skulder består i huvudsak av förändring i verkligt värde för derivat på
grund av ökning eller minskning av räntor och valutakurser. Skuldderivat som
förfaller senare än fem år efter balanvdagen uppgår till 0 MSEK (72).

Upptupna kostnader och täratävtatda intäkter

Pensisnsåtaganden

0

Obligationslån

Skulder som ftirfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen uppgår
tills 570 MSEK (6402).

Långfristiga och kortfristiga avsättningar bestod per den 3 t december av
följande poster:
Osrigs svsättningsr

Ø

Upplupna räntekostnader
Uppispea iecitamentvprogram, inklusive sociala
avgifter
Upplupna sociala avgifter
Upplupna semesterldner
Personalkostnader
Ovriga upplupna kostnader

—13

6

Färutbetalda intäkler
Bokförtvärdevidåretsstut

—16

—

—

2018

2017

129

125

39
6
2
0

38
6
2
0

5

6

1
182

2
175

—16

Bokfört värde vid årets
slut

2017

48

30

—

1

Pensions-

Uppskjuten

Övriga

åtaganden

ersättning

avsattnivgar

78

Tststt

Bokfört värde vid årets
71

29

—

Årets avsättningar

3

10

2

tanspråktag na
avsättningar

0

—

—

början

100
15

0

Återtörda avsättningar

under året och ändrade
uppskattningar
Avsättningar
omkiassificerade titt
upptupna kostnader
Bokfört värde vid årets
stut

—16

—

2

—15

—

—

Bokfört värde och verkligt värde för finansiella
instrument

—16

—15

Med början den 1januari 2018 tillämpar Swedish Match IFRS 9 vilket innebär
nya principer i hur finansiella tillgångar klasvificeras och värderas, beroende på i
vilken alfärsmodell den finansiella tillgången innehav. Klassificering av finan
siella tillgångar för 2017 är baserad på värderingskategori i enlighet med 1.45 39.
För information angående modellerna och övergången av klassificering och
värdering, se koncernens not 26 Finansiella instrument aeftfinansiella risker på
sida 93.
Swedish Mateh fiiljer IFRS 13 för finansiella instrument värderade till verk
ligt värdet balansräkningen, vilket innebär att ett företag eka klaasificera värde
ringen avverkligt värde enligt en hierarki för verkligt värde som speglar bety
delsen av den indata som används enligt följande nivåer:
• Nivå 1 Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader.
• Nivå 2— Annan indata ån de noterade priser och som, antingen direkt eller
indirekt, är obaerverbara.
• Nivå 3 Indata som inte bygger på obaerverbar marknadsdata.
—

58

26

2

86

Pensionsåtaganden

Pensionvåtaganden avser avsättning för särskild löneekatt på pensionsförplik•
telser säkrade genom kapitalförsäkringar och avsättning för förmänabestänsda

pensionsförpliktelser. Merparten av pensionsavsättningarna avser en
penvtonantfftelse för tidigare anställda i det avyttrade Swedish Match UK Ltd.
fl grund av ändrat antagande av diskonteringsräntan har avsättningen för
det brittiska penalonsåtagandet minskat. Betalningar avseende pennions
åtaganden senare än fem år efter balansdagen beräknas uppgå till 21 MSEK.
Uppskjuten ersättning
Uppskjuten ersättning avser långsiktiga incitamentprogram till vissa befatt
ningshavare som kommer att regleras inom tre år.
Övriga avsättningar
Ovriga avsättningar avser omstruktureringar.

—

Nedanstäende tabell visar bokfört värde (inklusive upplupen ränta) och verk
ligt värde per kategori av räntebärande finansiellt instrument, inklusive nivå i
verkligt värde hierarkin, per den 31 december 2018. Derivat hänförliga till kas
saflödessäkringar redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat i nivå 2 i
verkligtvärde hierarkin. Vid bedömning av verkligtvärde för dessa derivat
används olika metoder för att göra antaganden baserade på marknadsförhål
landen vid varje rapporteringvtillfålle. Noterade marknadspriser eller hand
larnoteringar för identiska eller liknande instrument används. Alla övriga pos
ter, utom räntebärande skulder, har kort löptid och betraktas som icke ränte
bärande och därför är det totala boklörda värdet på de finansiella instrumenten
och det beräknade verkliga värdet detsamma. Det bokförda värdet på ränte
bärande skulder skiljer sig frän det verkliga värdet på grund av ändrade mark
nadsräntor, bedömda med hjälp av officiella marknadanoteringar för våra utestående obligationer eller lilmande instrument med diskonterade kassaflöden.
Angivna värden är indikativa och kommer inte nödvändigtvis att realiseras.
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8111 18 Fortsättning
Bokfört värde och verkligt värde

Bokfört värde och verkligt värde för finansiella instrument i enlighet med IFRS 9 per 31 december 2018.
Finansiella tillgångar
värderade till spplapet
anskattningsvärde

2018
Ovriga långfristiga fordringar
Fordringar på koncerntäretag

—

—

—

—

—

1 000

Likvida medel
Summatittgångar

—

3687

Räntebärande skulder

13505
—

—

Skulder till koncerntäretag kortfristiga]
Upplupea kostnaderoch tärutbetalda intäkter5

4 767
104

—

—

Leverantärsvkalder

9
18385

—

SummaekuLder

—-

—

Summa
bakfärt
värde

—

136

316

2

22

—

—

Beräknat
verkligt
värde

485

685

2 687

2 687
651

—

—

451
24
i agg

26

338

4647

i 000
4667

—

—

13505

13632

2

2

6

6

—

—

6 767

4 767

25

53

182

182

—

—

9

9

27

55

621

—

—

Dvriga skulder

Övriga
fordringar
och skalder

485

—

—

2 687

Övriga kortfristiga terdringar
Färutbvtatda kost nader och applapna intäkterT

Kassatlädevsäkringor värderuda till FVOCI

Övriga
finansiella
skulder

18667

‘i Upplupna rävinintäkier i kassatläänssäkr.ngar rapporteras’ baiararahn;r9en vem Fbribcraid-a kavnador cci vpp.apna ‘rtäktvr och cPiUOO räntekvstraänr kassaiicdracdhrn5ar racrvrrros som
Upplapea kvstsaäer och tkrut5vtaäa iviah:er

Verkligt värde per nivå
Derivat tinansiella tillgångar
Derivat tinansiella skulder

Nvå 1
—

—

Nivå 2
621
27

Nivå 3
—

—

Totalt
621
27

Nedanslående labeller visor bokförl värde och verkligl värde för finansiella inslrument i enlighel med lAS 39 per 31 december 2017.
Lån och
tardringvr

2017
Övriga långfristiga fordringar
Fordringar på koncerntäretag
Dvriga korttristiga fordringar

—

2 466

Färatbetalda kostnader och applapna intäkter5

273
—

—

—

—

—

—

1 900

Summatillgångar

4346

Räntebärandeskuldor

—

Kavsatlädes
säkringar

—

Likvida medel

—

Övriga skalder
Skalder till koncerntäretag (kortfristiga]
Upplapna kostnader och täratbetalda intäkter’1

Övriga
fivanvietta
skalder

—

—

—

—

—

11 525
—

3 890
100

1

Ovriga
terdringar
och skalder
—

—

Samma
bektärt
värde
273
2 646

32

—

274

47

—

—

72

2

—

—

25

50

273
2 466

32
16

32

1 900

1 900

4667

4667

11 525
76

11 705

3 890
175

3 090
175

15

—

Beräknat
verktigt
värde

16

76

17
17
15861
52
15681
15532
97
Summaekutder
tt ulw raniniotäkter i kavsatlädesnshrivearrappvrtvras i batanvrskvin5ev vem Föratbvtaida kvvlvadcr och applapva inisbter och applapna räninkestnader i kavaailvdevoahrinqar rapparterav Som
Leverantärsskalder

—

17

—

—

—

Upplupea hastvader och tbraibeiatäa inläkter

Verkligt värde per nivå
Derivat finansiella tillgångar
Derivat finansiella skulder

Ø

Nivå 1
—

—

Nivå 2
274
97

Nivå 3
—

—

Totalt
274
97

Derivat som omfattas av nettingavtal

För att reducera kredilrisken i de fordringar som uppstår pä banker via derivat har Swedish Match ingått nettingavtal, så kallade ISDA Master Agreementa, med
samtliga molparter. Desto avtal ger rätt till nettning av värderingar på tillgångar och skulder, om molparten inte frillgör sina skyldigheter, som vid inställda betal
ningar. Tabellen visar neltoexponeringar per den 31 december, Inga säkerheter har tagits emot eller ställts. Samtliga derivat är relaterade till koncernens centrala
upplåning.
FinansieLLa instrument som omfattas av nettingavtal

2018
Derivat —Tillgångar
Derivat Skalder
—

2017
Derivat
Derivat

—

—

Tillgångar
Skalder

Brattabelapp tär
tinansietla iestramenl

Belopp tärt,carsella inslrsment som inte kviltas i
Ealansräkningen. men sam ärtämmåltär neltingastal

Netle

621

—22

599

27

—22

5

Brattebelopp lätinansielta instrument

Belopp tär tinvvsiells invtramect som inte kvittas i
balsnsräkriogen, men sam är täremål tor nettingavtal

Nytta

276

—95
—95

97

179
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Operationella leasingavtal

Totala kostnader för operationella leasingavtal 2018 uppgick till 16 MSEK (13).
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 löptider på ett år eller mer
förfaller enligt följande:
Minimileasesegåter
Inomettår
Mellan ett år och fem år
Läsgreänfemår
Totalt

2018

2017

14
16

13
29

—

—

30

fl

Närstående
Osttertöretag

Sammansiötlning över nörståendetransaktioner
Intäkter
Utöetningar
Koncernbidrag
Rästeintäkter
Försäljning as sarur/tlänster
Hyresinlåkter
Ksnrernhidrag
Rå ntekostnader
Inköp anssrur/tlänster

62

Ställda säkerheter
Ställda säkerheter Isänför sig till kapitalförsäkringar som ställts som säkerhet
för pensionsförpliktelser och uppgår till 86 MSEK (76).
1 enlighet med lAS 19 har kapitalförsäkringar ställda som säkerhet för vissa
pensionsförpliktelser i form av avgiftsbestämda planer kwittats mot pensions
åtaganden som redovisas i övriga avsättningar.
2018

2017

Sorgensförhindelser till förmån för dstterfäretag

57

52

Lo!!L

°

2428

48
12

67
12

—8

—13

—3

—270

—28

—18

Fordringar

2687

2666

6767

3890

57

52

fl

Tilläggsupplysningar till kassaflädesanalys

Betalda ach erhållna röstar sch erhålles utdetning
Erhålles utdelning
Erhålles ränta, esterna
Erlagö ränta, eatersa

fl

Erhålles ränta, ksncernföretag

Styrelsens förslag till vinatdisposition

Totalt

1 787212 4t3
12977109000
16766321 603

2018

2017

616
0
—286
—3

23 827
0
—332
g
—270

327

23 225

—

Ertagd ränta, ksnrernföretag
SEK
SEK
SEK

23 827

Transaktioner med närstående är prissatta pä marknadsmässiga villkor. För
information om ersättning till ledande befattningshavare se koncernens Not 6
Personal.
Inom ramen för den normala verksamheten genomför snoderbolaget trans
aktioner med dotterföretag. För iisformation om direktägda dutterföretag se
Not 8 Kancernföretag.
Inga transaktioner med koncernens intresseföretag har genomförts under
2018 och 2017.

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

lltdelning 110:50 SEK baserat på 170 210 705 aktier)
Vinstmedet att balanseras i ny räkning
Totalt

1 246

2670

Skulder
Eventualförpliktelaer

EventasltörpLktelser

2017

Kostnader

Vissa delar av de hyrda lokalerna hyrs ut i andra hand till ett av Sseedish Match
ABs dotterföretag. Flyresintäkter under 2018 förde delar som hyrs ut i andra
hand till dotterföretaget uppgick 12 MSEK (12).

fl

2018

Betalda och erhållna räntor redovisas som kassaflöden från den löpande verk
samheten.
Justering för pssler ssm inte ingår i kassallödes m.m.

2018

2017

1

1
—107
18 626

Avskrivningar
Vinst sid avyttring as dattertöretag
Nedskrivsing as dotterföretag
Sakuldelsing
Förändring spplspna rästsr
Förändring i pensisssassättnisgar
Valstaksrsdifferenser
Totalt

1 267
—630
9
—16
0
613

8
—17
0
18508

Liksida medel

2018

2017

—

Kassaorh bank
Osriga kortfristiga placeringar’1

—

—

1 000

1 900

Totalt

1 000

1 900

Ii

tål 24 Fortsättning

—

Övriga kortfristiga placeringar hur klasuiiicerals som likvida medel eftersom do svabbl bae
emsaltas till likvida medel.

Avstämning av uppkomna skulder i finanaieringaverkaamheten

2017
Långfristiga räntebärande skatder
Kortfristiga räntebärande skulder
Nettotillgåsgar försäkring mot långfristiga
räntebärande skulder
Summaakulderfrånfinanaieringavarksamheten

10 277
1 248
—202
11 323

Psster ssm inte ingår i kassatlädet
Justering från långiriulig
Förösdrisg as Verktigt värde
kursditteresser
förändringar
Kassattödes
del titt kerttristig
2 846
—1 250

—1 077
1 077

—

—

1 596

0

232
152

—

—

2018
12 278
1 227

—379

—39

—619

5

—39

12885
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Ersttningar titt anstäLLda

Ersättningar titt anstättda efter avstutad anstättning
Swedish Match AB har pensionsförpliktelser som är försäkrade i svenska pen.
sionsstiftelser. Swedish Match AB har också övertagit ansvaret och uppgiften
som huvudsaklig arbetsgivare för en pensionsstffielse som omfattar före detta
anställda i det avyttrade Swedish Match UK Ltd.
Per den 31 december 2018 hade den största planen i den svenska pensions
stiftelsen ett nettoöverskott medan en liten plan hade ett nettounderskott.
Pensionspianen för de före detta anställda i Storbritannien hade ett netto
underskott.

HändeLser efter rapportperiodens sLut

Inga väsentliga händelserhar inträffat efterrapportperiodens slut.

Tabellerna nedan visar pensionsätaganden för Swedish Match AB:

2018

Frmånsbestämda pensionsptaner
Nuvärdet sv fonderade förpliktelser
Förvsltningstitlgångarnas verkliga värde

Överskott, netto
Overskott netto i pensionsstiftetae som inte redovisas

2017

791

850

—848

—898
—68

—56
i

balsnsräkningen

82

88

Netto pensionsskutd redovisad i batansräkningen

26

60

Specifikation av förändringar i nettoskuld redovisad i bälansräkningen hänför
hg till pensioner:
Pensionsskstd, netto

2018

2017

60

57

Bokförtvärdevidåretsbörjan
Utbetalda ersättningar
Gottgörelae från pensionsstiftelse
Förändring i pensionsavsättningar

8

8

—8
—14

—8
—17

26

40

Bokförtvärdevidåretsstut

81 MSEK (8$) av den totala nettopensionstillgängen omfattas av Tryggande
lagen.
Specifikation av kostnader och intäkter hänförliga till pensioner:
Förmånsbestämda pensionsplannr

2018

2017

Skittnad mattan gottgöretse från pensionsstiftelse

och utbetatda pensioner
Räntekostnad på förpliktelse
Faktisk avkastning på förvattningstillgångar
Förändring i pensionsavsättningar

Netto intäkter/kostnader för pensioner

0

0

—20

—22

—27

26

13

17

—36

21

—17

—16

47

—4

—3

1

Pensioner som omfattas av försakringspremier:
Kostnader för försäkringspremier redovisade i
ressitaträkningen

Förändring av överskott i pensionsstiftstver
Kostnader netto redovisade i resuttaträkningen,
hänförtiga till pensioner

Kostnaderna hänförliga till pensioner redovisas i resultaträkningen som
administrationskostnader.
Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar var —3,0 procent (2,8).
Förvaltningstillgångar i pensionsstiftelserna består av följande:
FörvaLtningstitigångar
Skutdinstrument

Aktiebasersde instrument

2018

2017

63

70

140

167

Andra tillgångarti

645

682

Totatt

868

898

ii

Större delen omtaliar rvrbnta hos forsdkringsboiagei Aviva i Storbritannien

Viktigare aktuarietla antaganden på batansdagen
Förpliktelserna beräknas utifrån en vilctad genomsnittlig diskonteringsränta
på 2,7 procent (2,4).
Ett kapitaltillskott om cirka 5 MSEK till pensionsstiftelsen i Storbritannien
kommer att betalas in under första kvartalet 2019.
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Reväsionsberättetse
Ti1ijrsstmman 1 Swacsh Natch AB (pubi), ornsatsnurnmar55Di5O756

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Sscedish Match AB (publ) för räkenskapsåret 20t8-01-Ot 2018-12-3t.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 57—109 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december2018 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
—

ställning pcr den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassa
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som
de antagits av EV, och årsredovisningslagen. Förvahningsberättelsen är förenhg med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delaL
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredo
visningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har
överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revisors
förordningens (537/2014) artikel tt.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed t Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs när
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav Detta innefattar att, baserat på vår bästa
kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförord

ningens (537/2014) artikel 5.t har tillhandahållits det granskade bolaget eller,
i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag
inons EV.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamäls
enliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för resäsionen är de omräden som enligt vår
professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredo
visningen och koncernredovtsningen för den aktsiella perioden. Dessa områ

den behandlades inom ramen för revisionen av, oels tvärt ställningstagande
till, årsredovisningen och konrernredovisningen som helhet, men vi gör inga
separata uttalanden om dessa områden.

Redovisat värde för goodwiLL

Ssvedish Mateh redovisar goodsvili om t 643 MSEK per den 31 december 2018.
Vid fastställande av ätervinningsvärdet, vilket är det Isögsta av verkligt värde
efter avdrag far fiirsifijningskosttsader och nyttjandevärde, för en kassa
genererande enhet sons innehåller goodwill krävs att företagsledningen gör
hedomningar dels för att identifiera kassagenererande enheter och dels för att
fastställa återvinningsvärdet för dessa. Företagsledningen har upprättat ned
skrivningsprös’ningar av goodsvill, i enlighet med gällande regelverk, för kassa
genererande enheter baserat på beräkning av nyttjandevärdet,. Beräkningarna
bygger på företagsledningens antaganden om olika parametrar såsom försälj
ningstillväxt, EBITDA-marginal, rörelsekapital, investeringsbehov, evig till
växtsakt och lämplig diskonteringsränta.
Upplysningar om goodssåll och andra immateriella tillgångar ingår i not 1
Redovisningsprinciper och not 12 Immateriella tillgångar.

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad
till dessa:
• granskning av relevanta kontroller för nedskrivningsprövning inklusive att
identifiera indikationer på värdeminskoing;
• nsed involvering av våra värderingsspecialister utvärdera och utmana viktiga
antaganden i företagstedningens nedskrivningsprövningar mot externa data,
såsom antaganden om försähiningstillväxt, EBITDA-marginal, rörelse
kapital, investeringsbehov, evig tillväxt och diskonteringsränta;
• granskning av den aritmetiska knrrektheten i modehlerna för nedskrivnings
prövning, och
• granskning att erforderliga upplysningar lämnas i de finansiella rapporterna.
-
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Förmånsbestamda ersättningarefter avstutad anställning
Swedish Match hari flera dotterbolag åtaganden till följd av förmånsbestärnda
pensionspianer och planer avseende sjukvärdsersättningar efter avslutad
anställning. Swedish Nlatchs förmänsbestämda planer omfattar framförallt
anställda i USA.
Akiuatiella värderingar av dessa förmånsbestämda förpliktelser och förvalt
ningstillgångar kräver att företagsledningen gör uppskattningaroch viktiga anta
ganden och en liten förändring av viktiga antaganden kan få en betydande påver.
kan på Swedish Matchs finansiella rapporter. Viktiga aktuariella antaganden är
bland annat framtida löneökningstakl, framtida pensionstillväxt, framtida
dödlighet, utveckling av sjukvårdskostnader, inflation och diskonteringsränta.
Upplysningar om förmänsbestämda förpliktelser och förvaltningstillgängar
ingår i not 1 Redovisningsprinciper och not 22 Ersätmingar tillanställda.

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad
till dessa:
• granskning av relevanta kontroller för att fastställa värdet på förpliktelser
och förvaltningstillgängar;
• med involvering av aktuarie utvärdera rimligheten i de aktuariella antagan
den som används, inklusive att jämföra antaganden med våra internt utveck
lade riktmärken;
• granskning av fullständighet i förvaltningstillgångar genom verifiering mot
externa bekräfielser från fondföiwahare;
• granskning av ett urval av värderingarna enligt verkligt värde av förvalt
ningstillgångarna;
• granskning att erfoderliga upplysningar lämnas i de finansiella rapporterna.

Förvärv av Oliver Twist och Gottandasnus
Den 3 april 2018 förvärvade Swedish Match 100 procent av aktierna i House of
Oliver I’wist AlS (“Oliver Twist”) och den totala köpeskillingen, med avdrag
för förvärvade likvida medel, uppgick till 306 MSEK. Den 22 augusti 2018 för.
vårvade Swedish Match 95 procent av aktierna i Gotlands Snus AB (“Gotlands
snus”) och den totala köpeskillingen, med avdrag för förvärvade likvida medel,
uppgick till 283 MSEK.
Redovisning av rörelseförvärv kräver att företagsledningen gör väsentliga
uppskattningar och bedömningar för att fastställa verkligt värde på förvärvade
tillgångar och övertagna skulder.
Upplysningar om dotterföretag ingår i not 1 Redovisningsprinciper och
not 4 Rötelseförvan’.

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad
till dessa:
• urvärdering av metod och antaganden som tillämpats av företagsledningen
för att fastställa verkligtvärde på förvärvade tillgångar och övertagna
skulder;
• med involvering av våra värderingsspecialister har vi granskat företagsledningens bedömning av verkligt värde för förvärvade tillgångar och över
tagna skulder;
• granskning att erforderliga upplysningar enligt IfRS 3 Rörelseförvärv
lämnas i de finansiella rapporterna.
-

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen och återfinns på sidorna ii—56. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
1 samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga

om informationen i väsentlig utsträckning äroförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun
skap vii övrigt inhämtat under res4sionen samt bedömer ons informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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Styretsens och verkstättande direktöcens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att ärsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
ärsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och kon-

cernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmägan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drifL Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och
uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revsorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentliglseter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid komnser att upptäcka en väsentlig
felak-tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig

heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverkade ekononsiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning avvärt ansvar för revisionen av årsredovisningen
och konccrnredovisniisgcn finns på Revisorsinspcktioncns webbplats:
tmswrevisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del
av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav entigt Lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktöreos förvaltning för
Swedish Match AB (pub!) för räkenskapsåret 2018-01 -01 2018-12-31 samt av
forstaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
—

Vi tillstyrker att bolagsstiimman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt
ningsberättelsen och bevibar styrelsens ledamöter och verkställande direktö
ren ansvarsfrihet förräkenskapsåret.

Grund för uttaLanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Värt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhällande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort värt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund firvära uttalanden.

StyreLsens och verkstättande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbeho
likviditet och ställning i övrigt,
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen avbolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsfcirvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Värt mål beträffande reinsionen av förvaltningen, och därmed värt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad sv
säkerhet kunnn bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon fcirsununelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på nägot annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisrtings
lagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av forslaget 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 aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet åren 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 ersåttningsskvldighet mot bola
get eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är för
enligt med aktiebotagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se
revisornsansvar, Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Deloitte All, utsågs till Swedish Match ABs revisor av botagsstämman
2017-05-04 och harvaritbolagets revisor sedan 2017-05-01.

Stockho
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Auktoriserad revisor
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Ordföranden har ordet
Denna årsredovisning omfattar både vårt
tinansiella resultat och vår affårsmodell och
den ger er även insyn i många av de aktivite
ter vi har genomfört det senaste året med
avseende på våra produkter och marknader.
Rapporten belyser också många av de insatser vi har gjort på håll
barhetsområdet. Jag är nöjd med de åtgärder vi har vidtagit för att
uppnå vår vision om en värld utan cigaretter, på områden från
marknad till produktutveckliiig. Vi har också geografiskt expande
rat vårt rökfria utbud, exempelvis genom förvärven av House of
Oliver Twist och Gotlandssnus. Effektiv bolagsstyrning är ett av de
mest kritiska elementen när det kommer till att säkerställa en stark
och livskraftig organisation. Ytterligare information om styrelsens
arbete samt information om bolagsstyrning och riskbedömning
presenteras på sidorna 115—121 i Bolagsstyrningsrapporten.

Swedish Match fortsätter att utveckLas och växa i
Linje med dess vision om en värld utan cigaretter
Swedish Match aktiviteter detta år har inneburit ett viktigt steg på
vägen mot vår vision om en värld utan cigaretter. Det positiva mot
tagandet både från konsumenter och från återförsäljare av den
tohaksfria nikotinportionsprodukten ZYN, såväl i USA som i Sve
rige, medför en solid plattform för framtida tillväxt i linje med visio
nen. Det är en positiv utveckling att fler lagstiftare och regeringar
verkar inse vikten av att beakta olika produkters riskprofiler samt
skadereducering, och jag är hoppfull om att allt fler kommer att inse
fördelarna med detta synsätt.
Direktavkastning till aktieägarna har under året skett i form av
både utdelning och ett pågående aktieåterköpsprogram. Styrelsen
kommer att till årsstämman föreslå en ökad utdetning om 10:50
SEK per aktie för år 2018.
Styrelsen är aktivt engagerad i Swedish Match ledning och spelar
en viktig roll vad gäller bolagsstyrning. Styrelsen stödjs ytterligare
av de insatser som görs i de olika styrelsekommittéerna.

Arbetet som har utförts såväl av styrelsen som av VD:n och hans
ledningsgrupp under det senaste året har varit imponerande och
har främjat våra ansträngningar att ha de rätta plattformarna för ett
välstyrt, starkt och dynamiskt företag som rör sig mot dess vision.
lag är särskilt stolt över alla medarbetare inom Swedish Match,
vars hårda arbete och engagemang gör Swedish Match till det fina
företag det är.
Jag skulle också vilja rikta ett tack till er, våra aktieägare, för ert
stöd till vår enastående organisation’

1•.
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Botagsstyrningsrapport
Swedish Match AB (pubt] är ett svenskt pubtikt aktieboLag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
FöremåLet för boLagets verksamhet är, i enlighet med botagsordningen, att direkt etter indirekt driva
röreLse avseende utveckLing och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare
samt bedriva annan därmed förentig verksamhet.
Swedish Match lyder under flera olika regelverk som berör styrningen av bolaget, till
exempel bolagsordningen, aktiebolags
lagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq
Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning
samt andra tillämpliga lagar och regler.
Bland de interna regelverk och standar
der som påverkar Swedish Match bolags
styrning återfinns bland annat företagets
bolagsordning, styrelsens arbetsordning,
VD-instruktion, koncernens uppförande
kod och andra policydokument inom kon
cernen. Bolagsordningen antas av bolagsstämman1). Swedish Match bolagsordning
innehåller inga begränsningar ifråga om
hur många röster en aktieägare kan avge vid
en bolagsstämma och inte heller några sär
skilda bestämmelser om tillsättande och
entledigande av styrelseledamöter eller om
ändring avbolagsordningen.
Swedish Match tillämpar Svensk kod för
bolagsstyrning (“Koden”)2). Koden bygger
på principen “följ eller förklara”, vilket inne
bär att ett företag som tillämpar Koden kan
avvika från enskilda regler, men ska då avge
förklaringar där skäl till varje avvikelse
redovisas. Bolaget redovisar inte några avvi
kelser frän Koden för 2018, förutom vad
gäller Kodens regel att bolagets halvärs
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 bolagsstyrnings
rapport är granskad av bolagets revisorer,
men utgör inte en del av den formella års
redovisningen.
Aktieägare
Swedish Match aktiekapital uppgick i slutet
av2018 till 389 515 417:20 SEK fördelat på
175 950 000 aktier. Varje aktie berättigar till
en röst. Per den 31 december 2018 har
ingen aktieägare ett direkt eller indirekt
aktieinnehav i bolaget som representerar
minst en tiondel av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget3). Bolagets aktier är note
rade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information avseende Swedish Match ägar
struktur, aktiens utveckling etc. presenteras
på sidorna 50—5 1 i bolagets årsredovisning
tör2Ol8.
Årsstämma 2019
Swedish Match årsstämma 2019 äger rum
den 9april 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 avbolagsstämman måste inge en
skriftlig begäran härom till styrelsen i god
tid före bolagsstämman1).
Aktieägare som önskar lämna synpunk
ter eller framlägga förslag till bolagets val
beredning kan göra detta när som helst. För
att valheredningen ska kunna behandla
inkomna förslag med tillräcklig omsorg
inför årsstämman bör emellertid förslag
inlämnas senast två månader före stämman.
Vatberedningen inför
årsstämman 2D19
Valberedningens sammansättning inför
årsstämman 2019 offentliggjordes på bola
gets webbplats den 7oktober2018. 1 valbe
redningen ingår förutom Swedish Match
styrelseordförande Conny Karlsson; Tal
Klausner (GIC Asset Management Private
Limited), Filippa Gerstädt (Nordea Fon
der), Johan Strandberg (SEB Investment
Management AB) samt William James
(Standard Life Aberdeen PLC). Johan
Strandberg ärvalberedningens ordförande.

FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN KAN lÄMNAS TILL:

il Bctn5sordriingnn fnns ti11gng1ig pS bnLgots webbptnts.
www swed,shmafcn com/bolagsstyrning
f<ndnn finns tiftg3ngfig pS Kntlnget nr S4nnsk Bnigsstyrnings
wcbhplats. ww,, bo[agsstyrniny sn
Eurac[earSwnden AB
41 Ytterligare unlnrmation finns pS bolagets wnbbplats.
www swndrshmatch com/stamman

‘

Swedish Match AB
Vatberedningen
do chefsjucist Marie-Louise He)man
11885 Stockholm
E-post: nominating.committeeBswedishmatch.ccm
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SWEDISH MATCH-KONCERNENS STYRNING
Revisorer

Årsstämma

De externa revisorema utses av bolagsstämnsan för en mandatperiod
om mellan ett till fyra år. Enligt bnlagsordningen ska antalet auktorise
rade revisorer vara en eller två med högst samma antal revisorssupple
anter eller en eller två revisionsbolag.
De externa revisorernas uppdrag innefattar geanskning av styrelsens
och verkställande direklörens förvaltning samt bolagets ärsreduvisning
och räkenskaper. De rapporterar löpande till styrelsens revisionskons
mitté och i samband med årsbnkslutet rapporterar de sina iakttagelser
från revisionen till bolagets styrelse.

Bolagsstänsman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag och aktirägares
rätt att beduta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. På bolagets
webbplats, svww.swedishmatch.cum/stamman, införmeras bolagets aktieägare
uns sin lagenhga rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämma. Bolaget
tillämpar inte nägra särskilda arrangemang ifråga om bulagsstänsmsns ftmnktinn,
varken på grund av bestämmelsen bolagsurdningen ellen såvitt är känt för bois
get, aktieägaravtak Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet,
men vissa beslut ska dock i enlighet med sktiebolagslsgens regler fattas med
kvalificerad majoritet.

Revisionskommitté

Styrelse

Revisinnskomtninén utses åeligen av styrelsen on är ett utskott inons
styrelsen. Även om kommitténs arbete i huvudsak är av beredande och
rådgivande karaktär har styrelsen delegerat beslutsbefogenheter till
konsmittén i särskilda fall. Kommittén ska övervaka bolagets och dess
dutterbulags processer för redovisning nch finansiell rapportertng samt,
med avseende på den finansiella rapporteringen, effektiviteten ibolagets
interna kontroll, intemrevision och riskhanterhsg,
Kommittén ska även granska och övervaka revisoros opartiskhet och
självständighet. Kommitténs ansvarsnmråde regleras i stor utsträck
ning av EUs revisssrsförordning, vilket innefattar ansvar för upphand
lingsprncessen av revisorer och att även i övrigt bkräda valberedningen
vid upprättande av förslag inför bnlagsstäntmans beslut om revisurs
val och revisorsarvode. Kommittén ska även hålla sig infornserad om
revisinnen avåesrednvisnhsgen och koncernredovisningen. 1 samband
med revisionskammitténs granskning av den finansiella rappnrterhsgen
diskuterar kommitténs medlenansar de olika redovisningsfrågnr som
kan ha aktualiserats med anledning av rapporteringen. Kommittén ska
vidare fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bois
get för upphandla av bolagets revisorer. Revisiunskommittén diskuterar
även andra väsentliga frägnr som har samband med bolagets finansiella
rapportering samt redovissr sina slutsatser till styrelsen.
Konsmitténs ordförande ska i samråd med kommitténs ledamöter,
besluta om när och hur ofta kommittén ska sansmantcäda*

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstänunan. Styrelsen
ansvarar för att kancernens organisation är ändamålsenlig och utvtkderar fort
löpande bolagets fmansirlla ställning, bandläggningsruttnersanst riktlinjerhir
förvalttsitig och placering av bolagets nsedel. Styrelsen säkerställer även bolagets
redovisning interna kontroll och kvaliteten pä den finansiella rappucteringen
genom det system för intern kontroll som närnsare beskrivs under rulsriken Risk
hantering ocls intrrnknntrnll avseende den finansiella rappnrteningets. Styrel
sen ansvarar ihuvudsak flit Swedish Match strategiska inriktning och faststäl
ler lusncerttens långsiktiga finansiella plan, övervakar förtlöpande verksamheten,
fattar vidare beslut i frågor rörande bsvesteringar och svyftcitsgar samt granskar
uds godkänner bokslut.
Styrelsen utser verkställande direktön fastställer instruktioner för den
verkställande direktören och övervakar dessnes arbete.

:f

Kl,
:

Rapporteringskommitté

Verkställande direktör

Verkställande direktören har tillsatt en rappnrteringskommitté med
uppgift att i första hand säkerställa att all extern rapportering, inklusive
delårsrapporter och ärsreduvisning, samt pressmeddelanden med
innehåll som kan vars kurspåverkande eller som innehåller finansiell
information, fcsmtagits enligt kancernens gällande rutinec

Verkställande dfrektitr tstses av styrelsen. Denne leder verksamheten inom de
rasnar som styreLsen lagt fast.
Verkställande direktören ska blatsd annat se till att styrelsen llssför styrelse
ssnsmanträden får ett så sakligt, utförligt och relevant infönnationsunderlsg som
erfördras för stt styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut Verkställaasde

a
‘

-

säljÄLit:k?.

Swbd’shMstch2fllä /116

BOLAGSSTYRNINO

Valberedning
Ärsatämma ska hållas årligen inom sex månader efter räken
skopsårets slut. Vid årastämman beslutas i fsågor avseende
bland annat utdelning, faatställande av ärsredovisning,
ansvarsfrffiet för styrelse och verkställande direktör, val av
och eraättning till styrelseordförande och övriga styrelseleda
möter och revisorer, riktlinjer för bestämmande av ersättning
till ledande beföttningahavare samt andra för bolaget viktiga
angelägenheter.

Valberedningen utses enligt principer som beslutas årligen av årsstämman. Bolagsatänsman
fastställer även den instruktion som sko gälla för valberedningen. Enligt denna instruktion år
det valberrdningens uppgifi att bereda uch till bolagsstämman avge förslag avseende ändringar
i instruktionen. Välberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende väl av ordförande på
årsstämma, väl avordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelseannde uppdelat mellan
ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarhete, samt väl och arvodering av revisor i förekonsnsande fall.
Varje höst uppdrar styrelsen åt en extern konsult att genomföra en utvärdering av styrelsens
arbete med avseende på dess ledning och funktion. Styrelsens ordförande informerar valbered
ningen om resultatet av otvärderingen. Denna utvärdering ligger till grund för valberedoingens
bedömning av styrelsens sammansättning fränsst med avseende på kompetens, erfarenhet och
framtida behov Välheredningen sammanträder så ofta som erfordras för att kunna fullgöra sina
uppgifter, dock stnnst en gåttg per år.

Styrelsens srbetsordolng &stställa årligen wo
emnde sammanträdet Aebetaordningen innehåller bla
annat ftireakrifter om atyrelaeordförandrna roll, instruktio
ner avseende arbetsfördelning ntellan styrelse och verkstäl
lande direktören samt inatrsaktiotter för ekssnnnaisk rappssrte
ring till styrelsen.
Styrelsens ordförande ansvarar för att organisera urb leda
styrelsens arbete och för att bevalca att styrelsen fullgör sina
förpliktelser. Ordföranden ansvarar också bland annat för att
vidarebefordra ägarnas årikter till styrelsen.

Kompensationskommtttéo utses årligen av styrelsen och är ett utskott inom styrelsen. Komosit
läns uppgift är att bereda och fratnlägga heslotsförslag för styrelsen avseende ersättning samt
övriga anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör, riktlinjer för bestänsmande av
ersättning och övriga anställningsvillkor för andra personer ikonrernledoingen och tons styrel
sen ska förelägga bnlagsstämman, samt övriga ersättttings- eller anställningsvillkor som enligt
lag eller andra bestämmelser, Svensk kod för bnlagsstyrning eller etablerad praxis ska beslutas
av bolagsstämman eller styrelsen.
Styrelsen har delegerat beslutanderätten tvista frågor till kommittén, såsom exempelvis
beräkning och utbetalning sv rörlig lön till bolagetsverkslällande direktör, lön och annan ersätt
ning som, inom ramen för av bolsgsstäntman beslutade riktlinjer, sh betalas till andra personer
1 kssncernledningen än verkställande direktören, inldushv prestationskriterier och mål avseende
långsiktiga inritamentsprngram samt gssdkännandr av väsentliga uppdrag utanför bolaget såvitt
avser andra medlemmar av koncernlednlngen än verkställande direktören.
Kommittén sh sammanträda så tsfta som erftsrdras. dock minst två gånger ållgen.*

Kompensationskommitté

www.swedishmatch.com
direktören år även föredragande i styrelsen och avger mod
verade förslag till beslut. Verkställande direktören tillstäl
ler styrelsen månatligen den infönnation som ktävs för att
följa bolagets och knncemens ställning, libklitet och utveck
ling samt häller styrelsem ordförande löpande införmerad om
ets och koncernens verksamhet

“)
‘Ytterligare infarmasan am exempelais
kommiltéernas appgilter art temyndiganden.
balagets system för rörliga ersötteingar till ledande
bela:teingshaaare samt pratahall idn Swedish Mateh
balagastämmarhnns redaaisat pi halagetswetbplats.
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BOLAGSSIYRN ING 1 SWEDISH MAICH 2018
ÅRSSTÄMMA 2078
Under 2018 hötts årsstämma den 11 apriL
Protokottfrmn årsstämmanfinns tillgängligt
pi bolagets webbplats,
www.swedishmatch.com/stamman.
Årsstämman 2018 fattade btand annat följande
beslut:
Ordinarie utdelning om 9:20 SEK per aktie
och en extra utdetning om 7:60 SEK per aktie.
totalt 1 6:60 SEK per aktie för räkenskapsåret
2017.
Omval av Chartes A. Blixt, Andrew
Cripps, Jacquetine Hoogerbrugge, Conny
Karlsson, Pauline Lindwatt, Wenche
Rolfsen och Joakim Westh titt ledamöter
av styrelsen. Conny Karlsson omvaldes
titt styrelseordförande och Andrew Cripps
omvaldes titt styrelsens vice ordförande

Vatberedning
Enligt beslut av årsstämman 2011 ska valberedningen, 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 2018
Valberedningen inför årsstämman 2018
bestod av följande fem personer: Mark
Husson (Cedar Rock Capital), Ossian
Ekdahl (Första AP-fonden), Daniel Ovin
(Nordea Asset Management), 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 valberedningen
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. Valberedniogen måste dessutom
beakta de regler om oberoende som är tilllämpliga för styrelsen och dess kommittéer.
1 arbetet med att bereda förslag till leda
möter i styrelsen har valberedningen sär
skilt tagit hänsyn till frågan om mångfald
och en jämn könsfördelning i styrelsen och
tillämpade punkt 4.1 i Svensk kod för
bolagsstyrning som sin mängfaldspolicy vid

• Arvode till styrelsens ordförande om
1 910 000 SEK, till styrelsens vice ordförande
ett arvode om 900 ODD SEK och titt övriga
bolagsstämmovatda styrelseledamöter ett
arvode om 764 000 SEK vardera. Därutöver
beslutades alt, som ersättning för utfört
kommittéarbete, tilldela 270 000 SEK till
ordföranden i kompensationskommittén.
310 000 SEK till ordföranden i revisions
kommittén och 135 000 SEKvardera till
övriga ledamöter i dessa kommittéer.
• Indragning av 5850000 återköpta aktier
i bolaget.
• Mandat för styrelsen om att före nästa
årastämma, vid ett eller flera tillfällen.
förvärva högst så många aktier att bolagets
innehav vid vartid inte över5tiger 10 procent
av samtliga aktier i bolaget.

beredning av förslag till styrelse inför årsstämman 2016.
Valberedningen höll tre möten under
perioden mellan årsstämman 2017 och årsstämman 2018 och ledamöterna hade där
utöver informella kontakter och diskussio
ner. På årsstämman 2018 lämnades en
redogörelse för valberedningens arbete.

Styrelse
Sammansättning
Enligt bolagsordningen ska bolagets
styrelse, 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 2018 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 2018 att valberedningen tillämpat den
svenska bolagsstyrningskoden, avsnitt 4.1,
som mångfaldspolicy i syfte att föreslå en
sammansättning av aryrelseledamöter med
olika erfarenheter och kompetenser och
med mångfald med avseende på såväl ålder,
kön och kulturell/geografisk bakgrund.
Den nuvarande styrelsens sammansättning
är resultatet av valberedningens arbete inför
årsstämman 2018.
Sedan årsstämman 2018 har styrelsen
bestått av följande ledamöter valda av
bolagsstämman: Conny Karlsson, Charles
A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueine
Hoogerbrugge, Pauline Lindwall, Wenche
Rolfsen och Joakim Westh. Conny Karlsson
har varit styrelsens ordförande. Under året

Mandat för styrelsen att besluta om
öserlåtelse av aktier i bolaget och om
nyemission av aktier.
Riktlinjer för bestämmande av ersättning
och andra snställningsviltkor för den
verkställande direktören och andra personer
i bolagets ledning.
Fastställsnde av resultaträkningen och
balansräkningen för20l7samtansvarsfrihel
förstyretsetedamöterna och verkstättaode
direktören.

Far information vad galton uiryttjandot av ärsstlammans
mandat vit bomyndiga siyreisari ati forvärva agna aktier
sa Eönvaltningsbaraiielson sidJn tar Drorodovisningun
för 251.

har arbetstagarrepresentanter i styrelsen
varit Patrik Engelbrektsson, Eva Larsson
(till april 2018), Pär-Ola Olausson (från
april2018) samt Dragan Popovic med
suppleanterna Niclas Bengtsson (från april
2018), Matthias Eklund (frän april2018)
och Niclas Ed. Ytterligare information om
de enskilda styrelseledamöterna och supp
leanlerna finns p/v sidorna 1 22—1 23 i års
redovisningen för 201$.
Styrelsens oberoende
Enligt valberedningen är samtliga styrelseledamöter, enligt de bestämmelser som
finns i Svensk kod för bolagsstyrning, att
anse som oberoende i förhållande till såväl
bolagets större aktieägare som till bolaget
och 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 påkallar. Vid det
styrelsesammanträde där årsbokslutet pre
senteras deltar revisorerna för att meddela
iakttagelser från revisionen. Revisorerna
sammanträffiur även med styrelsen utan
närvaro av verkställande direktören eller
övriga representanter från bolagets ledning.
Utvärdering av styrelsens arbete
Under hösten 2018 genomförde styrelsen
en utvärdering av sitt arbete med hjälp av
ett oberoende konsuitbolag. Valbered
ningen har informerats om resultatet av
utvärderingen.
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Ersättning till styrelsen under perioden från
årsstämman 2018 till och med ärastämman
2019 har utgått i enlighet med beslut av årsstämman 2018. Styrelsean’ode har inte
utgått till styrelseledamöter anställda i
Swedish Match-koncernen.
För mer information om styrelsens
arvode under 2018, se Not 6 Personal, sidan
80 i bolagets ärsredovisning för 2018.
Styrelsens arbete under 2D18
Under perioden frän 1januari2018 till den
31 december 2018, har styrelsen haft sju sty
relsesammanträden samt ett konstituerande

Styrstuemöte i Stockholm,

Års bo kulut och års roduvisomp,
hatt elsa och förslag titt
ånstämman, årög ro vision av
uppforasdokodon, maudat att
fortsätta mod åtorköp avogsa
ahtien Beslut avseende förvärv au

träde i februari 2018 för att presentera revi
sionsrapporten och iakttagelser från revi
sinnen. Vid styrelsemötet i juni, vilket hölls
i Stockholm, besökte styrelsen Swedish
Match analys- och produktvetenskapliga
verksamhet och träffade bolagets anställda
som berättade om sin verksamhet. Styrelsen
gjorde också besök i marknaden, i butiker
där Swedish Mateh produkter säljs.
1april2018 förvärvade Swedish Match
House of Oliver Twist AlS, ett danskt privat
ägt företag verksamt inom rökfri tobak på
den europeiska marknaden och i augusti
förvärvade Swedish Mateh en majoritets
post i Gotlands Snus AB, ett privat svenskt

styrelsesammanträde. Under 2019 (till och
med februari månad) har två stvrelsesam
manträden ägt rum.
Vid samtliga ordinarie styrelsesamman
träden, utom vid det konstituerande styTel
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 sam
manträde har förslag till agenda, inklusive
eventuell dokumentation för varje punkt på
agendan, skickats till styrelsen. Bolagets
revisorer deltog vid styrelsens samman-

Ersättning till styrelsen

Bukstutsrappsrt och års roduvmoing,
förslag titt årsstammau, strategi
frågs årlig ruvisiss av upp förando

Dold rs rapport
januari-september

strategi!rå gurpä koucorunivå samt för
Europe Divisiun, US Division och Lighis
Division, Busök på Swedish Match
analys- och produhtvutosukapiga
vorhsamhet. Besök i marknadon

kudos, håtlbarhotuuppdatoring,
kam pensations frågor

Oliver rwi sti Dasmark

2018
JAN

MAR

•

J

APR

II

1

NOV

SEP

AUG

Styrolsomöte per

ratont managomout ock
succossiunspianoring, bcta puts lås psiktiga
k ansiotta plan och r skhartor ug
orsättsingufråguc utvärdering au styrelse uch
VO-sarbeto, finansiell pctcy uppdateringau
det gtubaia MTN -programmet

Detårsrappcrt januari-

styretsemöte.

mars, utnytijandnau

Hatuårsrappsrt

mandat att åtcrköpa akt’cr

januari—jani

Styrntsnns sammansättning och narsaro 2818

Totalt antal möten

ii
FEB

OKT

capsutam, anta gaudu au
års redovisning

Konstituerande

2019
JAN

ii

ii

JUN

FEB

DEC

Styrotus

Resisisnskommitté

Kumpensatisnskommitté

8

6

2

Eutra
styrutsemötu

Ledamot
Obsruand&j

sudan

Arvode. TSEK

Ja

2t06

2 180

Ja
Ja

2tt6

1 035

2015

899

Ja
Ja

2015

899

2017

766

Ja
Ja

2013
2011

899

Ledamöter valda avårsatämman

Conny Karlsson (ordförande]

8

Andrem Crtppa (stce ordförande]

8

Charles A. Blint

8

Jacquelinn Hootnrbragge
Paaline Lindmatl
WenchnRalfsen

8
8

6

Joakim Wnsth

8

6

2
6
2
2

7

1 076

Arbefstagarrepresentanter
Patrtk Engelbrektsson

7

Ena Larsson (titt april 2018]
Pär-Ola Olausson Ifrån april 2t181
Dragen Paposic

7
8

1

Arbetstagarrepreaentanter (auppleanterl
Joakim Andersson (titt april 2818]
Niclas Bengtsson Ifrån april 28181
Niclas Ed
Matthtas Ekland Ifrån april 2018]
Gert-Inge Rang titt april 2818]

1

5
7
6
1

tnt;9t dntisitmr i Svensk bad or bulanssturnisp
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företag lokaliserat i Romakloster på Gotland.
Gotlands Snus utvecklar, producerar och
säljer både snus och portionsprodukter
utan tobak och nikotin och har försäljning
i Sverige, USA, Asien och delar av Europa.

Revisionskommitté
Ledamöter under 2018 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 2018 uppgick till sex.
Bolagets revisor och chefen för internrevi
sion har deltagit i samtliga sammanträden
med revisionskommittén under 2018 och i
samband med två av dessa sammanträden
även sammanträffat med kommittén utan
närvaro av representanter från bolaget.
Kompensationskommitté
Efter årsstämman och det kunstituerande
styrelsemötet i april 201$ har kompensa
tionskommitténs ledamöter utgjorts av
Conny Karlsson (ordförande), Charles A.
Blixt och 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 hål
lit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under året. Kommittén
sammanträder så ofta som det är nödvän
digt, dock minst två gånger per år. Antalet
sammanträden under 2018 uppgick till två.
Kommittén har under 2018 ägnat sär
skild uppmärksamhet åt fastställande av

2017 års rörliga ersättningar för utbetalning
under 201$ och åt fastställande av relevanta
mål för rörlig ersättning, förslag till styrel
sen om löneförändring och rörlig ersättning
för verkställande direktören avseende 2019
samt fastställande av löner och rörliga
ersättningar för 2019 för övriga medlem
mar av koncerniedningen. Vidare förelade
kommittén styrelsen förslag avseende rikt
linjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören
och övriga medlemmar av bolagets ledning.

Koncerntedning
Swedish Match koncernledning har under
201$ utgjorts av Lars Dahlgren, verkstäl
lande direktör och koncernchef, Richard
flaherty, chef förUS Division, Marlene
forsell, finanschef (fram till och med den
9mars2018), Thomas Hayes, Vice Presi
dent och finanschef för US Division (fram
till och med den 9mars2018) och därefter
finanschef, Marie-Louise Heiman, chef för
koncernstab Group Legal Affairs, Lars Olof
Löfman, Senior Vice President R&D,
Europe Division, fredrik Peyron, chef för
koncernstab Regulatory Affairs och Group
Communication, Fläkan Söderberg, chef
för Lights Division och Joakim Till chef
för Europe Division.
Ytterligare information om bolagets
verkställande direktör och koncernchef
Lars Dahlgren, inklusive information om
hans och hans närståendes aktieinnehav i
Swedish Match finns på sidan 124 i årsredo
visningen för 201$. Lars Dahlgren har inga
väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i
företag som Swedish Match har betydande
affärsförbindclser med.

Ersättning titt koncerntedningen
Ärsstämman 2018 fastställde vissa riktlinjer
för bestämmande av lön och annan ersätt
ning till den verkställande direktören och
andra personer i bolagets ledning. för
information om de av årsstämman fast
ställda riktlinjerna, se Not 6 Personal, sidan
80 i årsredovisningen för 2018. för infor
mation om ersättning och övriga förmåner
till koncernledningen, se Not 6 Personal,
sidan 80 i årsredovisningen för 2018.
Revision och revisorer
Bolagsstämman 2017 utsåg Deloitte AB till
bolagets revisor för perioden från 2017
fram till och med årsstämman 2019. Under
2018 har Deloitte AB, utöver revision, haft
konsultuppdrag för koncernen som till stor
del avsett skatterådgivning.
Auktoriserade revisorn Peter Ekberg är
huvudansvarig revisor. För information om
ersättning till Swedish Match revisorer
under 2018, se Not 7Arvode och kostnads
ersättning till revisorer, sidan 83 i årsredo
visningen för 2018.
Rapporteringskommitté
Under 201$ utgjordes rapporteringskom
mitténs ledamöter av cheferna för Group
l.egal Affairs, Investor Relations and Cor
porate Sustainability samt Regulatory
Affitirs and Group Communication.
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RISKHANIERING OCH INIERNKONTROLI AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar enligt den 5venska 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.
Kontrot[mitjö
Basen för den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen utgörs av
den kontrollmiljö som har dokumenterats
och kommunicerats. Denna inkluderar
Swedish Match uppförandekod 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 kontrollmiliö
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 riskbedömning och riskhantering för att säker
ställa att de risker som koncernen är utsatt
för hanteras inom det fastställda ramverket.
Utifrån riskhcdömningen 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 är. Varje operativ enhet
ansvarar dessutom för att bedöma bolagsspecifika risker och identifiera viktiga
internkontroller som inte ingår i det
standardiserade kontrollsvstemet.
Kontrottaktiviteter
Cheferna för de operativa enheterna ansva
rar för att etablera den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen uti
från koncernens standardiserade kontroller
samt avseende materiella bolagsspecifika
finansiella rapporteringsrisker. Kontroll akti
viteter är implementerade i alla aflärsproces
ser och system som levererar information till
den finansiella rapporteringen för att säker
ställa 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
afflirsvilllcor och förändringar som påverkar
den finansiella rapporteringen. Swedish
Match uppförandekod uppmanar anställda
att vidta åtgärder och rapportera situationer
som inte är förenliga med uppförande
kodens riktlinjer och förbjuder repressalier
mot den som rapporterar detta.
Övervakning
Koncernen följer upp efterlevnaden avsty
rande dokument i form av interna policies
och riktlinjer samt utvärderar effektiviteten

i kontrollstrukturen. finansiella rapporter
lämnas varje månad, kvartal och är till led
ningen för operativa enheter och koncernen
genom ett gemensamt rapporterings- och
konsolideringssystem. Ledningen, såväl
den finansiella som operativa, går igenom
den finansiella informationen och kontrol
lerar att den är fullständig och korrekt. Sty
relsen får månatliga rapporter och vid varje
ordinarie styrelsesammanträde behandlas
koncernens ekonomiska situation. Vid
dessa styrelsesammanträden informerar
ordföranden i revisionskommittén också
styrelsen om revisionskommitténs arbete
med att övervaka eftktiviteten av internkontrollen avseende den finansiella rappor
teringen. Rapporteringskommittén följer
upp fullständigheten avseende upplysnings
skyldigheten 1 de finansiella rapporterna.
Koncernens internrevision är etablerad
med huvudsakligt syfte att utifrån ett obero
ende perspektiv utvärdera internkontrollens
effektivitet. lnternrevisionens arbete baseras
på årligen etablerade riskdrivna planer som
uppdateras under året baserat på specifika
förändringar och händelser som påverkar
risken relaterat till systemet för internkon
troll. Dessa planer granskas och godkänns
av revisionskommittén och internrevision
rapporterar regelbundet utfallet till
revisionskommittén och ledningen.
Revisionskommittén följer upp att åtgärder
vidtas gällande rekommendationer att
stärka internkontrollen avseende den fman
sida rapporteringen. Chefen för internrevi
sion rapporterar direkt till ordföranden i
revisionskommittén och till tinanschefen.
Revisionskommittén får även regelbundna
rapporter från den extema revisorn.
Stockholm 12 februari 2019
Styrelsen för Swedish Match AB

Revisors yttrande om boLagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Swedish Match AB [pub[.l, organisationsnummec 556015-0756
Uppdrag och ansvarsfördetning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
räkenskapsåret 2018-01-01 —2018-12-31 på sidorna 114—125 och
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns
granskning av botagsstyrningsrapporten. 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.

Uttatande
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 övernsstämmelse
med årsredovisningslagen.
St ckholm e 14mars2019

eter Ekberg
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StyreLse 2018
Conny Karlsson

1
4

‘1.

CONNY KARLSSON
Född 1955. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelsens ordforande sedan 2007. Styrelseledamot
sedan 2006. Ordförande i kompensationskommittén.
övriga styreleeuppörag: Ordförande i Cake 0 emission AB. Styrelseledamot i Made Månsson AB och
Yrkesakademin AB.
Arbetstivsvrtarenhet: Verkställande direktör, Oani AB; marknadschef, Procter & Gamble UK; marknadachef och
regionchef, Procter & Gamble Scandinavia; marknadachef, Procter & Oamble E&SO.
Egna och närståendes aktier: 30000

Charles A. Blixt
ni

ANDREW CRIPPS
Fodd 1957. B.A. University of Cambridge. Chartered
Accountant. Styrelseledamot sedan 2006. Vice
styrelseordförande och ledamot i revioionskommittén.
Ovriga styrelseuppörag. Styrelseleda mot och ordförande
revisloeskommittén i Homden Joinery Oroap plc och
Boparan Holdings Ltd.
Arbetshvsnrfarenhet. Oirector of Corporate Finance,
Rothmans International; Director of lnvestmenls, British
American Tobacco; Presidenl, Laureno International SA.
Styrelseledamot i ett antal europeiska verksamheter för
konsomentprodakter.
Egna och narståenöes aktier: 19 200

Jacquetine Hoogerbrugge

4

4.

CHARLES A. BLIXT
Född 1951, dar. Or. och B.A University of
Illinois. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i
kompensationskommittén.
Ovriga styrelseuppörag: Ordförande i Atram Coat
Limited. Styrelseledamot i Lamb Weston
Holdings lnc.
Arbetslivsertarenhet: Interim General Counsel
i Knapp Kreme Ooughnuts mc; Eoecative Vice
President and General Counsel, Reynolös
American mc.
Egna och värståenöeo aktier: 3000

JACOUELINE HOOGERBRUEGE

PAULINE LINDWALL

Fodd 1963, Civilingenjör i kemiteknik, Groeingen
universitet. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i
kompensalionskommittén.
Ovrigastyrnlseuppdrag: Styrelseledamot Ikea Industry
AB, Dometic AB, Broadsiew BV och BA Glans.
Arbetsbesnrfarenhet: President Operations, C;oetta
AB; President Operations. Lea+ Internalional BV; Vice
President Operations, Oanones Medical Nutrition
Oivision; Vice President Procurement, Numico Baby &
Medical Food; oliko befattningar inom teknik, tillverkning
och upphandling, Unileser; samt olika befattningar inom
teknik och försäljning, Fluor Daniel.
Egna och närståenöes aktier: 3 200

Född 1961, Civilekonom, Vönjö universitet.
Styrelseledamot sedan 2017.
Ovriga styrelsesppörag: Styrelseledamot i
McKesson Europe AS och Oani AB.
Arbetskvserfarenhet: Category Director
Cotfee, France and Southern Europe Modelez
Internntionai; Country Business Manager, Nestlé
Nutrition förTyskland och Österrike; Coantrg
Basiness Manager, Nesllé Natrition Indonesien;
Nordic Marketing Girector, Nestlé Noröic; Chef för
Nestlé tnnosation Out of Home Coffee UK; Nordic
Marketing Manager, Nestlé Coffee & Beeerages.
Egna och närståenöes aktier: 2 165
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WENCHE ROLFSEN
Född 1952, Apotekare, disputerad i tarmakologi sid
Uppsala Universitet. Styrelseledamot sedan 2B13.
Ledamot i revioiooskommittée,
Övriga styre&euppdrag: Ordfdrande 1 Indso
Pharmaceuticals och Bioarctic AB; styrelseledamot
i Recipharm AB.
Arbetslivserfarenhet: Vice Preoldeot, Gulotiles Phaoe 1,
Europe; verkställande direktör, Ouiotileo Scandiosvia,
direktör, Guintiles Swvdeo; forskoiogochef inom
farmakologi, Pharmacia Upjohn; chef för farmakologi,
Pharmacia Opthalmics; chef för farmakologi,
Pharmacia Läkemedel.
Egna och närsfäevdvs aktier: 3 100

REVISOR
Deloitte AB, Peter Ekberg,
Auktoriserad revisor
Revisor i Swedish Match oedan 2017.
SEKRETERARE
Marie-Louise Heimao, SeoiorVice
Preoideot Group Legal Affairs och
Generat Counsel.
Styraloans sekreterare sedan 2015.

JOAKIM WESTH
Fddd 1961. Civilingenjör Ksogliga Tekniska
Högskolan och M.Sc, Aeronaut co and
Astronautics MIT. Styrelseledamot sedan 2011.
Ordförande i revisionskommittén.
Ovriga sfyretseoppdrag: Ordfdrande i Ameaci
AB; styrelseledamot namt ordfdraode i
revisionskommittén i Saab AB; sfyreloeledamot
samt ordforande i HR kommittén i CGI mc;
styrelseledamot i Abnolent Group AB.
Arbetslivserfarevhet: Vice verkställande
direktör och chet för Group Fanction Strategy
and Operational Eucellence samt medlem
av koncernledologen, Telefonaktiebolaget
LM Ericsson; vice verkställande direktör och
medlem av koncervledoingen, Assa Abloy AB;
ordfdrande, AbsolentAB; partner, Mckinsey &
Co. mc.
Egna och närstéevdes aktier: 2 500

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

PATRIK ENOELBREKTSSON
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match.
Ordförande för Livs-klubban vid Swadish Match snustabrik i Göteborg. Logistic Technicisn
vid Swedish Match snusfabrik i Göteborg.
Aräatstivsarfarenhat: Kvarnoparatär, maskinoparatör, truckförara, Swaöish Match
snustabrik i Göteborg
Egna och närstivvdes aktier: 8
PÄR-OLA OLAUSSON
Född 1972. Styrelseledamot sedan 2010. Utsedd av LO-klubbarna inom Swvdish Match.
Vice ordförande fdr IF Metatl-klubben vid Swedish Match tändstickstabrik i Tidaholm.
Underhålisreparatärvid Swedish Match tändstickstabrik i Tidahslm.
Egna och värståevdvs aktier: 0
ORAGAN POPOVIC
Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match.
Styrelseledamot för Ledarna vid snusfabrikerns i Göteborg och Kungälv. Arbetar som
Araa Manager Proöuctisn vid Swedish Match snustabrik i Göteborg.
Arbetalivserfarenhet: Area Manager Pilot Plant och Machina Operator, Swedish Match
snustabrik i Göteborg.
Egna och närvtåendea aktier: 0

STYRELSENS OBEROENDE
Samtliga styreLseledamöter är, enligt de
bestämmelser som finns i Svensk kod för
bolagostyrning, enligt valberedningen att
anse som oberoende i förhållande till såväl
bolagets större aktieägare som till bolaget
och bolagsiedningen.
FÖRÄNDRINGAR 1 STYRELSEN
Pär-Ola Olausson ersaHe Eva Larsson
sam arbetstagarrepresentant. Matthias
Eklund och Niclas Bengtsson ersatte
Joakim Andersson och Gert-Inge Rang sam
suppleanter.

ARBETSTABARREPRESENTANTER (SUPPLEANTER)

NICLAS BENGTSSON
Född 1969. Suppleant sedan 2818. Utsedd av SACO-klubbarna inom Swadish Match.
Vice President Group Tanvid Swedish Match huvadksntor.
Arbatstivserfareohat: Tas Director Group Finance, Swedish Match; Konsutt, Ernst &
Young; Pmcassförara, Skattavarkat.
Egna och värstianöns aktier: 285
NICUS ED
Född 19ä8. Suppleant sedan 2017. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match.
Vice ordförande för Sälj-klubben inom Swedish Match Eumpa Oivision. Sales
Representativa, Swedish Match Europa Division.
Arbatstivsarfaranhat: Säljare, JC Brothers; sätjsapport, Skandia; säljare, Ellte;
säljare, Nikks.
Egna och närståandas aktier: 0
—

MAUHIAS EKLUND
Född 1900. Suppleant sedan 2018. Utsedd av LO-klubbarna inom Svveöish Match.
Styrelseledamot för Livs-klubban vid SMO Logistica i Kungsängen. Lagerarbatare
vid SMO Logistics i Kungnängan.
Arbatativaerfarenhat: Lagararbatara vid Swedish Match Distribution, Solna.
Egna och närstiavdas aktier: B
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LARS DAHLGREN
President nch Chief Esecutive Officer,
Swedish Match sedan 2008. Anställd
nedan 1996. Medlem i koncerniedningen
nedan 2004, Född 1970. Cis.ek. från
Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelseuppdrag: Styrelseleda mot
Orkla ASA.

Arbetstivserfarenhet; Seninr Vice President
and Chief Financial Officer, Swedish Mafch
AB; Vice President Group Financa, Swedish
Match AB; Finance Oirector, Swedish Match
Phitippines; finansanalytikar, SBC Warburg.
Egna och närsfåendes aktier: 40 550

Lars DahLgren

RICHARD FUHERTY
President, US Oivision, Swedish Match
sedan 2008. Anställd sedan 2000. Medlsm i
koncemniedningen sedan 2008. Född 1958.
B.A. Economics, JO. Law från Rotgers
Unisernity ach LLM Tasation från New York
Unisersity, USA.
Arbetshvserfarenhef: Chief Operating
Officer, Swedinh Mafch Narfh Awerica
Oisision OTP; Chief Financial Officer,
Swedish Match North America Oisision;
ekonomichef, Bumhin Ben Seafoods;
kommersiell direktör, Unilanar,
Egna och närståendesaktiar: 18125

THOMAS HAYES
Chief Financial Officer och Senior Vice President,
Group Finance, Swedish Match sedan 2018. Anstölld
sedan 2006. Mndinm i koncemnlndningnn sedan
2017. Född 1966. B.S Accounting från Waka Fsrest
Unisnrsihj, USA.
Arbnfslivserrnnhnf: Vice President och Chief
Financial Officer, Swedish Match US Oisioion; Chief
Financial Officer Swedish Mafch International
Oisisisn; Contmllnr och Chief Accounfing Officer,
Chasapeaka Corporation; Managing Oirector,
PricewatarhouneConpars.
Egna och narsfåendns akt/er; 3 565

MARIE-LOUISE HEIMAN
SeniorVice President, Group Legal
Affairs nch General Coonsel, Swedish
Mafch sedan 2015. Anställd sedan 1996.
Medlem i koncarniedningan och styrelsens
sekreterare nedan 2015. Född 1965.
Jar. kand. från Uppsala unisernifet.
Arbntst/vsndarenhnf: Vice President Legal
Affairn, Swedish Mafch AB; Chnfsjorist.
Swedish Match Norfh EarnpnAB;
bnlagsjurisf, AB Forfon, BCP Brandad
Connumar Pradoctn AB och Procordia AB.
Egna och närstånndes aktier: 3 025
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LARS OLOF LÖFMAN
SeniorVice President R&D, Europe
Division, Swedish Mstch sedan
2017. Anstätid sedan 1907. Medlem i
koncerniedningen sedan 2004. Fddd 1956.
Civ.ing. samt Eontroller DIHM.
Arbetstivserfarenhet: Senior Vice President.
Product Supply and Innovation, Scandinavia
Disisinn; President, Swedish Match
Smoketree Prnducts Division; President.
Smedish Match Distribution AB: President,

Swedish Match North Europe Division;
Vice President Production & Development,
Swedish Match North Europe Division; Vice
President Operations. Swedish Mutch Snuft
Division; tabriks- och produktionschef,
Swedish Match North Europe Division
Egna och närståendev aktier: 10 689

FREORIKPEYRON

SeniorVice President, Regulatory Affairs and
Group Communicationv. Anställd och medlem i
koncerniedningen sedan 2016 Född 1967. Jur. kand
från Lunds universitet,
Arbetalieverfarenhet: Group VR Legal Affairv, General
Counsel and Secretary Autotiv; Senior Vice President,
Legal Affaira and General Counsel, Swedivh Match
AB; Vice President Eorporate Affairs, Swedish Match
AB; botagojuriat, Akoo Nobel; biträdande jurist,
MannheimerSwartling advokatbyrå.
Egna och närståendev aktier 2500

JOAKIM TILLY
President, Europe Oivision, Swedish Match
sedan 2013. Anställd sedan 2006. Medlem i
koncernledningen sedan 2008. Född 1970,
Civ. ek. från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetatieserfarenhet: SeniorVice President,
Group Finance and IT och Chief Financial Officer,
Swedish Match AB; SeniorVice President
Group Finance, Swedish Match AB; Vice
President Group Finance, Swedish Match AB;
verkställande direktör och ekonomichef, Hetgiro
International; Chief Financial Officer, Swedish
Match Lighter Oiviuion.
Egna och närvtåendev aktier: 8 260

HÅKAN SÖDERBERG
President, Lights Divinion, Swedish Match
seden 2017. Anställd sedan 2007. Medlem i
koncernledningen sedan 2017. Född 1969.
M.Sc RA från Stockholms universitet.
Arhetativaerfarenhet: 000 Lights
International Division, Swedish Match; 000
Continental Europe Division Netherlands,

Swedish Match; Vice President Finance
& IT International Division Nntherlands,
Swedish Match; Regional Finance Director
Belgium, AstruZeneca; CFO South Africa,
AstraZeneca; Oirector, Finance Supply
chain och Logistics England, AstraZeneca;
Director. Business logistics och Finance,
AvtraZeneca; Corporate controiler,
Astra AB.
Egna och närutåendev aktier: 1 998

FÖRÄNDRINGAR 1 KONCERNLEONINGEN 2018
Thomas Hayes utsågs till Chief Financial Officer från
och med den 10mars2018. Marlene Forsell lämnade
koncerniedningen den 9mars2018.
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Swedish Match vision är en värLd utan cigaretter.
Viskaparaktieägarvärde genom att erbjuda
tobakskonsumenter uppskattade produkter av högsta kvalitet
på ett ansvarsfullt sätt. Genom att tillhandahålla produkter
som är erkänt säkrare alternativ till cigarettet bidrar vi
till betydande förbättring av folkhälsan.

r

Swedish Match.
Swedish Match AB (publi
11885 Stockholm
Benöknadrenn: Sveavägen 46.8 tr
Telefon: 08-6580200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Kontakter:
IR: investorrelationsldswedishmatchcom
Meda: media[dswedishmatch.com
Hållbarhet: sustainabilitytswedishmatch.com

Bilaga 8

Valberedningens förslag till beslut under punkt 11 på dagordningen vid årssUimma
i Swedish Match AB (publ) den 9 april 2019

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamötema, för tiden intill årsstämman
2020, utgår enligt följande (2018 års arvode inom parentes).
Styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 2 080 000 $EK (1 910 000). Styrelsens
vice ordförande ska erhålla ett arvode om 980 000 SEK (900 000) och övriga stämmovalda
styrelseledamöter ett arvode om 830 000 SEK (764 000) vardera. Därutöver föreslås att,
som ersättning för utfört kommittéarbete, tilldela 270 000 SEK (270 000) till ordföranden i
kompensationskommittén, 310 000 $EK (310 000 $EK) till ordförande i revisionskommit
tén samt 135 000 SEK (135 000) vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer.

Bilaga 9

Valberedningens förslag till beslut under punkt 12 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Match AB (pubi) den 9 april 2019

Valberedningen föreslår val av styrelse enligt följande:
Omval av:

Charles A. Blixt
Andrew Cripps
Jacqueline Hoogerbntgge
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. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i
kompensationskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Cake 0 emission AB. Styrelseledamot i Malte Månsson AB och
Yrkesakademien AB.
Arbetslivserfarenhet
Verkställande direktör, Duni AB; Marknadschef, Procter & Gamble UK; Marknadschef
och regionchef, Procter & Gambie Scandinavia; Marknadschef, Procter & Gamble E&SO.
Egna och närståendes aktier: 30 000
ANDREW CRIPPS
Född 1957.
B.A., University of Cambridge. Chartered Accountant.
Styrelseledamot sedan 2006. Vice styrelseordförande och ledamot i revisionskommittén.

(5
—
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Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot och ordförande revisionskommittén i Howden Joinery Group Pic och
Boparan Holdings Ltd.
Arbetslivserfarenhet
Director of Corporate Finance, Rothmans International; Director of Investrnents, British
American Tobacco; President, Laurens International SA. Styrelseledamot i ett antal
europeiska verksamheter för konsumentprodukter.
Egna och niirståendes aktier: 19 200
CHARLES A. BLIXT
Född 1951.
Jur. Dr. och B.A University of Illinois.
Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Atrum Coal Limited. Styrelseledamot i Lamb Weston Holdings mc.
Arbetslivserfarenhet
Interirn General Counsel i Krispy Kreme Dougirnuts mc; Executive Vice President and
General Counsel, Reynoids American mc.
Egna och närståendes aktier: 3 000
JACQUELINE HOOGERBRUGGE
Född 1963.
Civilingenj är i kerniteknik, Groningen universitet, Nederländema.
Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Ikea Industry AB, Dometic AB Broadview BV och BA Glass.
Arbetslivserfarenhet
President Operations, Cloetta AB; President Operations, Leaf International BV; Vice
President Operations, Danones Medical Nutrition Division; Vice President Procurement,
Numico Baby & Medical Food; olika befattningar inom teknik, tillverkning och
upphandling, Unilever, samt olika befattningar inom teknik och försäljning, Fluor Daniel.
Egna och närståendes aktier: 3 200
PAULINE LINDWALL
Född 1961.
Civilekonom, Växjö universitet.
Styrelseledamot sedan 2017.
Övriga styrelsenppdrag
Styrelseledamot i McKesson Europe AG och Duni AB.
Arbetslivserfarenhet
Category Director Coffee, France and Southern Europe Modelez International, Country
Business Manager, Nestlé Nutfition för Tyskland och Osterrike, Country Business
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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: 2 165
WENCHE ROLFSEN
Född 1952.
Apotekare, disputerad i farmakologi vid Uppsala Universitet.
Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande, Index Pharmaceuticals och Bioarctic AB; styrelseledamot i Recipharm AB.
Arbetslivserfarenhet
Vice President, Quintiles Phase 1, Europe, Verkställande direktör, 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
JOAKIM WESTH
född 1961.
Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och MSc. Aeronautics & Astronautics MIT.
Styrelseledamot sedan 2011. Ordförande i revisionskommiftén.
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Amexci AB; styrelseledamot samt ordförande i revisionskommittén i Saab AB;
styrelseledamot samt ordförande i HR kommittén i CGI mc; styrelseledamot i Absolent
Group AB.
Arbetslivserfarenhet
Vice verkställande direktör och chef för Group Function $trategy and Operational
Excellence samt medlem av koncemledningen, Telefonaktiebolaget LM Ericsson; vice
verkställande direktör och medlem av koncemledningen, Assa Abloy AB, ordförande,
Absolent AB; Partner, McKinsey & Co. mc.
Egna och närståendes aktier: 2 500

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

till styrelsesuppleanter:

Patrik Engelbrektsson, LO

Mathias Eklund, LO

Pär-Ola Olausson, LO

Nicias Bengtsson, SACO

Dragan Popovic, PTK

Niclas Ed, PTK
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Bilaga 10
Vatberedningens förslag till beslut under punkterna 13-15 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Match AB (pubi) den 9 april 2019

Punkt 13: Valberedningen flireslår att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.
Punkt 14: Valberedningen föreslår att arvode till revisor, liksom tidigare år, ska utgå enligt
godkänd räkning.
Punkt 15: Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas till revisor från
slutet av årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020.

Bilaga 11

Styrelsens förslag till beslut under punkt 16 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (pubi) den 9 april 2019

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 2019.
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 koncernledningsmedlemmen 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.
Detalj er avseende ersättning och förmåner till Koncernledningen under 2018 framgår av
Swedish Match årsredovisning för 201$.
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 Koncernledningen ska vara marknadsanpassad och baserad på varje in
divids kompetens, hemvist, ansvar och prestation.
2. Rörlig lön
Koncemledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön. Den rörliga lönen kan
omfatta både ett ettårigt incitarnentsprogram 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, förntbe
stämda och mätbara finansiella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen i förhål
lande till verkställande direktören samt av Kompensationskommittén 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 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. Vinstandeissystern
Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandelssystern. för 2019 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 livfdrsäk
ring ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde koncemled
ningsmedlemmen är bosatt.
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Pension för nya medlemmar i Koncemledningen ska företrädesvis utgöras av prerniebase
rade pensionspianer.
5. Avgångsvederlag mm.
för medlem i Koncemledningen ska sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Fast
lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp
motsvarande den fasta lönen för två år. Koncemledningsmedlem bosatt utanför Sverige
kan emellertid erhålla uppsägningstid och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det
land koncemledningsmedlemmen har sin hemvist.
6. Övrigaförmåner
Ovriga förmåner till medlemmar i Koncemledningen ska utgå i enlighet med lokal praxis.
Det samlade värdet av dessa förmåner ska utgöra ett begränsat värde i förhållande till den
totala ersättningen och ska motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
7. Styrelsens rätt attfrångå riktlinjerna
Styrelsen äger rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt
fall föreligger särskilda skäl för detta.
8. Beredning och beslut
Det ska inom Swedish Match styrelse finnas en kompensationskommitté. Kommittén är
behörig att godkänna lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor 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 behörig att
besluta (och i förhållande till den verkställande direktören behörig att föreslå beslut till sty
relsen) om kriterier och mål avseende den rörliga lönen till Koncemledningen. Kommittén
är även behörig att, i förhållande till såväl verkställande direktören som till övriga med
lemmar av Koncemledningen, besluta om i vilken utsträckning sådana kriterier och mål
har uppnåtts.
9. Tidigare icke förfallna åtaganden
Bolaget har inga tidigare icke förfallna åtaganden utöver de som framgår av årsredovis
ningen för 201$.
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Bilaga 12

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 17 a) och 17 b) på dagordningen vid
årsstämma i Swedish Match AB (pubi) den 9 april 2019
Punkt 17 a)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 13 282 708:2 SEK genom indrag
ning av 6 000 000 aktier i bolaget. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i
enlighet med bemyndigande av bolagsstämma.
Punkt 17 b)
Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens
förslag under punkten 17 a) ovan, att bolagets aktiekapital ökas med 13 282 708:2 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 17 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske
utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 17 a) är att bolagets aktiekapital minskar med
13 282 708:2 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 17 b) är att aktiekapitalet
ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp
som det uppgick till innan minskningen.
Revisors yttrande enligt 20 kap 14
bifogas i Bilaga 12 A.

§ aktiebolagslagen över denna styrelsens redogörelse

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 17 a) är giltigt endast om
det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

cS

Bilaga 13

Styrelsens förslag till beslut under punkt 18 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ) den 9 april 2019

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets 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
talstrnkturen 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 Marknadsmissbrnksförordning (EU) nr 596/2014 (“MAR”)
och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 201 6/1052 (“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 18 är giltigt endast om
det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Tidigare återköp*
År
Återköpt antal
aktier
Innehav vid
årets utgång
Innehav vid
årets utgång i
procent av
totalt aktie
kapital
*

2014

2015

2016

2017

2018

3 744 788

7 473 046

4 243 104

8 762 149

5 699 833

4822933

7584209

4077313

5889462

5739295

2,41 %

3,86 %

2,1 6%

3,24%

3,26%

netto efter aktier sålda i samband med optionsprogram

Bilaga 14

Styrelsens förslag till beslut under punkt 19 på dagordningen vid årsstämma 1
Swedish Match AB (pubi) den 9 april 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bernyndiga styrelsen att besluta om över
låtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020.
Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra ty
per av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse far inte överskrida det maxi
mala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt.
Överlåtelse av egna aktier far 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 bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, i före
kommande fall, för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fö
retagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadsef
fektivt sätt.
Bolagsstämrnans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det bi
träds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

c5

Bilaga 15

Styrelsens förslag till beslut under punkt 20 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (pubi) den 9 april 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020, med
eller utan avvikelse från aktieägamas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apporte
gendom eller genom kvittning.
Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maxirnal utspädningseffekt om tio
(10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2019. Skälen till bemyndigandet och att beslut ska kunna
fattas med avvikelse från aktieägamas 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 20 är giltigt endast om det bi
träds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Bilaga 16

Valberedningens förslag till beslut under punkt 21 på dagordningen vid årsstämma 1
Swedish Match AB (pubi) den 9 april 2019

Valberedningen föreslår att sista meningen i första stycket under rubrik 2, Ledamöter och
ordförande, i Instruktionen för Swedish Match AB:s valberedning ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Valberedningen skall bestå av fem
ledamöter. Valberedningen utses genom att
styrelsens ordförande kontaktar de fyra
största aktieägarna i bolaget och ber dem att
utse en representant vardera, all jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedning,
för tiden intill dess att ny valberedning
utsetts. Om någon aktieägare avstår från att
utse representant, skall den aktieägare som
därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Namnen
på ledamöterna i Valberedningen skall
offentliggöras senast sex månader före varje
årsstämma. De fyra största aktieägarna skall
fastställas på grundval av det kända antalet
röster per den 31 augusti året före den
kommande årsstämman.

Valberedningen skall bestå av fem
ledamöter. Valberedningen utses genom att
styrelsens ordförande kontaktar de fyra
största aktieägarna i bolaget och ber dem att
utse en representant vardera, att jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedning,
för tiden intill dess att ny valberedning
utsetts. Om någon aktieägare avstår från att
utse representant, skall den aktieägare som
därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Namnen på
ledamöterna
i
Valberedningen
skall
offentliggöras senast sex månader före varje
årsstämma. De fyra största aktieägarna skall
fastställas på grundval av det kända antalet
röster per den 31 juli året före den
kommande års stämman.

Efter genomförande av ovan föreslagen ändring fr Instruktionen för Swedish Match AB:s
valberedning den lydelse som framgår av Bilaga 16 A.

Bilaga 16 A

INSTRUKTION FÖR SWEDISH MATCH AB:S VALBEREDNING

1. UPPGIFT

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman avge förslag till:
(i) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete;
(ii) val och arvodering av revisor i förekommande fall;
(iii) val av ordförande på ordinarie bolagsstämma (årsstämma); och
(iv) eventuella ändringar avseende kriterier för hur Valberedningens ordförande och leda
möter skall utses.
Valberedningen skall bereda och på bolagsstämman presentera och motivera sina förslag
samt redogöra för hur dess arbete bedrivits i enlighet med vad som föreskrivs i Svensk kod
för bolagsstyrning. Valberedningen skall vidare, i anslutning till att kallelse till årsstärnma
utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till sty
relse med avseende på styrelsens sammansättning.
Valberedningen skall till bolaget lämna information avseende Valberedningen, dess arbete
och förslag. Informationen skall överlämnas i sådan tid och på sådant sätt att bolaget kan
fullgöra sin infoniiationsplikt enligt bolagsordning, lagstiftning, börsregler, Svensk kod för
bolagsstyrning och andra rekommendationer som kan anses utgöra god sed på den svenska
aktiemarimaden.
Valberedningen skall inhämta information om hur styrelsens, och i förekommande fall fe
visorns, arbete utvärderats och resultatet av sådan utvärdering.
2. LEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE
Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen utses genom att styrelsens
ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna i bolaget och ber dem att utse en represen
tant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning, för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts. Om någon aktieägare avstår från att utse representant, skall den ak
tieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.
Namnen på ledamöterna i Valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
varje årsstämrna. De fyra största aktieägarna skall fastställas på grundval av det kända an
talet röster per den 31juli året före den kommande årsstämrnan.
För det fall en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i Valberedningen, under
mandatperioden, inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall Valberedningen ta
ställning till om det är erforderligt att den representant som utsetts av denna aktieägare
skall ersättas eller inte, för det fall så skall ske, skall styrelsens ordförande kontakta den

eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna och erbjuda denldem
att utse representant i Valberedningen.
Ledamot som upphör att vara anställd hos den aktieägare av vilken han!hon utsetts skall
avgå från Valberedningen om aktieägaren finner det erforderligt och ersättare skall då utses
av aktieägaren.
Valberedningen skall äga rätt att adjungera ledamöter om den finner att detta är lämpligt.
Valberedningen skall inom sig utse en ordförande, som inte skall vara medlem i bolagets
styrelse.
3. SAMMANTRÄDEN
Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att Valberedningen skall
kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfär
das första gången efter det att Valberedningen utsetts av styrelsens ordförande och därefter
av Valberedningens ordförande. Om ledamot begär att Valberedningen skall sammankal
las, skall begäran efterkommas.
Valberedningen är beslutför om minst tre av ledamöterna är närvarande. Som Valbered
ningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av Valberedningens ledamöter
röstar.
Vid Valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras
av ordföranden och den ledamot Valberedningen utser. Protokollen skall föras och förvaras
i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll i bolaget.
4. ÄNDRINGAR AV DESSA INSTRUKTIONER
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och Valberedningens arbete
och till bolagsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som Valbe
redningen bedömt vara lämpliga.

