
PROTOKOLL
Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (pubi)
org. nr 556015-0756.
den 2 april 2020 i Stockholm

Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

Till ordförande vid stämman utsågs Urban Båvestam.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Marie-Louise Heiman uppdragits
att ffit-a protokollet vid stämman.

§2
Godkändes framlagd förteckning sasorn röstlängd. Bilaga 1.

§3
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Victorsson.

§4
Anmälde sekreteraren att kallelsen till rsstämman varit införd i Post- och Inrikes
Tidningar den 27 februari 2020. att kallelsen sedan den 25 februari 2020 hållits
tillgänglig p bolagets wehbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i
Svenska Dagbladet den 27 februari 2020.

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

§5
Godkändes dagordningen enligt BHaga 3.

§6
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen. koncemredovisningen och
koncemrevisionsberättelsen för 2019. Vidare framlades revisoms yttrande över
huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som tidigare fastställts
har fbljts 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 2019.

Stämrnoordföranden redogjorde för revisorns slutsatser i revisionsberättelsen.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande
direktören samt av styrelsens ordförande Conny Karlsson. -



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

§8
framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 5.

Beslutades att de till bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras
på så sätt att till aktieägarna utdelas 12:50 SEK per aktie. resterande vinstmedel
balanseras i ny räkning. samt att avstärnningsdag för rätt att erhålla utdelning
ska vara den 6 april 2020.

§9
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för tiden 1januari 31 december 2019.

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

§ 10
Stärnmoordföranden redogjorde för valberedningens förslag.

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

§ 11
Framställdes valheredningens förslag enligt BHaga 8.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden
intill årsstärnman 2021, ska utgå enligt följande:

till styrelsens ordförande ska arvode utgå med 2 165 000 SEK (2 080 Ot)0). till
styrelsens vice ordföranden ska arvode utgå med 1 00t) 000 SEK (980 000) och till
vardera övriga styrelseledamöter ska arvode utgå med $65 0t)0 SEK (830 000)
vardera. Ersättning för kommittéarbete ska utgå med 280 000 SEK (270 000) till
ordföranden i ersättningskommittén och l4t) 000 SEK (135 000) vardera till övriga
ledamöter i ersättningskommittén. med 350 000 SEK (310000) till ordföranden i
revisionskommittén och med 150 000 SEK (135 000) vardera till övriga ledamöter i
revisionskommittén. Beslutades i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.

§12
Framställdes valberedningens förslag enligt B ilaga 9.

frågor besvarades av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

Beslutades. i enlighet med valberedningens förslag. för tiden intill nästa rsstämma
till ordinarie stvrelseledamöter ornvälja Charles A. Blixt. Andrew Cripps, Jacqueline
Hogerbrugge. Conny Karlsson. Pauline Lindwall. Wenche Roifsen och Joakim Westh.



att välja Alexander Lacik till ny styrelseledamot. till styrelsens ordförande omvälja
Conny Karlsson, samt att till styrelsens vice ordförande ornvälja Andrew Cripps.

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

§ 13
Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaa 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 mcd valheredningens förslag. att arvode till revisor.
liksom tidigare år. ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15
Framställdes vatheredningens förslag enligt Bitaga lO.

Beslutades i enlighet med valheredningens förslag att till revisor från slutet av
årsstämman 2020 och intill slutet av årsstärnrnan 2021 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 Il. fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

§17a)
Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 12.

Beslutades. i enlighet med styrelsens förslag. att bolagets aktiekapital ska
minskas med 17 762 544.77 SEK genom indragning av 7 750 000 aktier, samt att
minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av
holagsstärnman.

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



§17b)
Beslutades. i enlighet med styrelsens förslag. Bilaga 12, att bolagets aktiekapital
ska ökas med 1 7 762 544.77 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktie
kapitalet (fondemission). varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande
av nya aktier.

§ 1$
Framstältdes styrelsens förslag enligt Bilata 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 (dvs. intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett
återköps-program i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596 2014 (“MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 20161052
(“Safe Harhour-förordningen”) om syftet med förvärven endast är att nedsätta bolagets
kapital.

Det antecknades att beslutet hiträddes 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 Bi1aa 14.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tilltllen. dock längst till
årsstämrnan 2021. Aktierna fr endast överlåtas i samband med finansiering av
företagsifinärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvär och
överidtelse fr 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 aktieägamas 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 överlå.telsen 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 3ilaa 15.



Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bernyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock länzst till rsstärnrnan 202 1. med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter,
apportegendom eller genom kvittning.

Antalet aktier som kan ernitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om
tio (10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstärnman 2020. Teckningskursen ska fastställas enligt
rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten fbr nvemissionen.

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 förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson enligt Bilaga 16.
Styrelsens ordförande redovisade styrelsens inställning till förslagen.

Beslutades att avslå samtliga förslag.

Antecknades att aktieägaren Thon ald Ärvidsson reserverade sig mot besluten.

Justeras Vid protokollet

Urban Båvestam / larie-Louise Heiman
Ordförande

Jonas V ictorsson



Bilaga 2

Kallelse till ärsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB (pubi), org.nr 556015-0756, kallas till årsstämma torsdagen den
2 april 2020, 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 2019, 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 ersättnings- och revisionskommittéernas arbete
och funktion.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande.
13. Beslut om antalet revisorer.
14. Beslut om arvode till revisor.
15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om:

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

78. 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. Förslag från aktieägare att årsstämman ska besluta om att:

a) uppdta till styrelsen att verka för att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering
avskaffas genom ändring av den svenska aktiebolagslagen; och

b) uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för små och
medelstora aktieägare i såväl bolagets styrelse som valberedningen och att verka
för att det nationella regelverket ska ändras på samma sätt.

Valberedningens förslag

Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Urban Båvestam.

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

Punkt 11: Arvode till styrelseledamöterna föreslås, för tiden fram till årsstämman 2021, utgå
enligt följande (2019 års beslutade arvoden inom parentes). Ordföranden ska erhålla ett arvode
om 2 165 000 SEK (2 080 000), vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 1 000 000 SEK (980
000) och övriga ledamöter ett arvode om 865 000 SEK (830 000) vardera. Ersättning för
kommittéarbete ska utgå med 280 000 SEK (270 000) till ordföranden i ersättningskommittén och



140 000 SEK (135 000) vardera till övriga ledamöter i ersättningskommittén, med 350 000 SEK
(310 000) till ordföranden i revisionskommittén och med 150 000 SEK (135 000) vardera till
övriga ledamöter revisionskommittén.

Punkt 12: Till styrelseledamöter för tiden fram till och med årsstämman 2021 föreslås omval av
Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall,
Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Därutöver föreslås val av Alexander Lacik som ny
styrelseledamot. 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 2021 föreslås omval av revisionsbolaget
Deloitte AB.

Styrelsens förslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela 12:50 SEK per aktie samt att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning
föreslås måndagen den 6 april 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske
torsdagen den 9 april 2020.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt följande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer reglerar ersättningen till den verkställande direktören och övriga medlemmar i
bolagets ledning (Koncernledningen). Riktlinjerna är framåtblickande, dvs, de ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller
godkänns av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För information om bolagets affärsstrategi, se https://www.swedishmatch.com/svNart
foretagNision-och-strategi/.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affä rsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsformerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta
för att säkerställa aktieägarnas intressen och därmed bolagets hållbarhet och långsiktiga
värdeskapande.

Formerna av ersättning till Koncernledningen

Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner.
övriga förmåner och villkor i anledning av anställningens upphörande. Bolagsstämman kan
därutöver — oberoende av dessa riktlinjer — besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade
ersättningar.

För ersättning som avser anställningsförhållanden som regleras av andra regler än svenska får
vederbörliga anpassningar göras för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa
riktlinjers övergripande ändamål ska beaktas i rimlig utsträckning.



1. Fast lön

Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara kontant och marknadsmässig samt vara
baserad på varje individs kompetens, hemvist, ansvarsområde och prestation.

2. Rörlig lön

Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön. Den rörliga lönen ska
vara maximerad i förhällande till den fasta lönen och ska motsvara den praxis som gäller i
det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt.

Rörlig lön kan omfatta både ett ettärigt kontant incitamentsprogram (2a nedan), ett
längsiktigt kontant incitamentsprogram med en prestationsperiod som inte ska understiga
tre år (2b nedan), samt vinstandelar (2c nedan). För att följa lokal marknadspraxis och för
att kunna attrahera och behålla koncerniedningsmedlemmar bosatta utanför Sverige kan
dessa därutöver delta i ett kompletterande incitamentsprogram (2d nedan).

Den rörliga lönen ska vara kopplad till specificerade prestationskriterier.
Prestationskriterier, deras viktning, trösklar och målnivåer fastställs vid början av
respektive program.

Prestationskriterierna fastställs av styrelsen såvitt avser verkställande direktören och av
ersättningskommittén avseende övriga medlemmar i Koncernledningen. Kriterierna ska
vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet. En majoritet av kriterierna ska vara kopplade till tydliga och
mätbara finansiella prestationsmått (t.ex. rörelseresultat och nettoomsättning). Aven icke-
finansiella kriterier (t.ex. operationella kriterier eller kriterier kopplade till hållbarhet) kan
förekomma.

När prestationsperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats
ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningskommittén ansvarar för
utvärderingen såvitt avser rörlig lön till såväl verkställande direktören som till övriga
medlemmar i Koncernledningen. Avseende finansiella prestationskriterier ska
utvärderingen baseras på finansiell information som bolaget offentliggör.

Om förhållandena ändrats under prestationsperioden har styrelsen eller
ersättningskommittén vid programmens slut rätt att justera utfallen. Sådan eventuell
justering (eller justeringar) ska dock ha det primära syftet att stärka kopplingen mellan
ersättningen och värdeskapandet för aktieägarna, samt att säkerställa att
ersättningsnivån är en rättvis återspegling av bolagets och individens prestation under
prestationsperioden för respektive program.

Styrelsen ska ha möjlighet att, med de begränsningar som kan följa av lag, helt eller
delvis äterkräva rörlig lön som utbetalats på felaktiga grunder (s.k. claw-back).

2a) Ettåriga incitamentsprogram

Styrelsen och ersättningskommittén kan årligen besluta om att implementera ett kontant
ettårigt incitamentsprogram (STI). Den rörliga lönen i det ettåriga programmet kan
maximalt uppgå till 70 procent av den fasta lönen.

För att stärka kopplingen till aktieägarnas intressen och bolagets långsiktiga
värdeskapande kan medlemmar Koncernledningen i början av programmet åta sig att
förvärva aktier i bolaget för åtminstone 50 procent av den erhållna nettoutbetalningen
efter skatt samt att behålla dessa aktier i minst tre år. För koncernledningsmedlem som
inte åtar sig att förvärva aktier och behålla dessa ska den maximala rörliga lönen
reduceras med 20 procentenheter.



2b) Långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen och ersättningskommittén kan årligen besluta om att införa ett kontant
långsiktigt incitamentsprogram (LTI) där den rörliga lönen maximalt ska kunna uppgå till
45 procent av den fasta lönen. LTI-programmet, vars prestationsperiod inte ska
understiga tre år, omfattar en skyldighet att dels förvärva aktier i bolaget för hela den
erhållna nettoutbetalningen efter skatt, dels att behålla dessa aktier i minst två år.

2c) Vinstandelssystem

1 vissa länder deltar anställda, inklusive medlemmar i Koncernledningen, i
vinstandelssystem.

Vinstandelssystem är inte kopplade till viss position och ska utgöra en liten andel av
ersättningen till koncernledningsmedlemmen. För koncernledningsmedlemmar med
hemvist i Sverige ska andelen uppgå till högst 5 procent av den fasta lönen.

2d) Kompletterande incitamentsprogram

För att följa lokal marknadspraxis kan medlemmar i Koncernledningen med hemvist
utanför Sverige delta i ett kompletterande incitamentsprogram som maximalt över tid ska
kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Prestationskriterier ska bestämmas i
början av varje program, medan trösklar och målnivåer kan beslutas i början av
prestationsperioden eller årligen.

3. Pensioner

Älderspension ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde
koncernledningsmedlemmen har sin hemvist.

Pensionsåldern för medlem i Koncernledningen ska i normalfallet vara 65 ar.

För svenska anställningsförhållanden kan Koncernledningen ha en premiebaserad
tilläggsplan på delar av den fasta lönen som ej täcks av ITP-planen. Sådana
pensionspremier får inte överstiga 40 procent av de delar av den fasta lönen som inte
täcks av annat pensionslöfte.

Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska företrädesvis utgöras av
premiebaserade pensionsplaner och kan maximalt uppgå till 40 procent av den
pensionsgrundande lönen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande,
såvida inte detta följer av tvingande regler eller kollektivavtalsbestämmelser.

4. Övriga förmåner

Övriga förmåner kan bland annat innefatta bilförmån, invaliditets- och sjukersättning samt
förmåner avseende sjukvård och livförsäkring.

Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska utgå i enlighet med lokal praxis.
Det samlade värdet av dessa förmåner ska normalt sett utgöra ett begränsat värde i
förhållande till den totala ersättningen och ska motsvara marknadspraxis.

För medlemmar i Koncern ledningen som är stationerade i annat land än sitt hemland får
ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de
särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid
dessa riktlinjers övergripande ändamål ska beaktas. Dessa tillkommande förmåner
utbetalas enligt samma principer som för övriga anställda under utlandsstationering.

5. Upphörande av anställning

Uppsägningstiden får inte överstiga sex månader. Vid uppsägning av anställningen från
bolagets sida utbetalas avgångsvederlag med ett belopp motsvarande högst 18
månaders fast lön. Uppsägning från medlem i Koncernledningen som föranletts av
väsentliga strukturförändringar, eller andra omständigheter som på ett avgörande sätt
påverkar arbetsuppgifterna eller villkoren för positionen, ska likställas med en uppsägning



från bolagets sida. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får
sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tvä år.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan
ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den
utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag.
Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för
uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå
under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio
månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer och vid utvärderingen av om riktlinjerna
och de begränsningar som följer av dessa är rimliga, har ersättningskommittén och styrelsen
beaktat lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda. Detta innefattar typiskt sett
ersättningsnivåer och komponenter, inklusive förändringar i ersäffningsnivåer, men även andra
anställningsvillkor för anställda i bolaget som inte är medlemmar i Koncerniedningen.
Ersättningskommittén konsulterar regelbundet bolagets HR-funktion för att hålla sig uppdaterad
kring anställdas löner och villkor inom den bredare gruppen av anställda.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. 1 kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens
beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningsinnehavare. Styrelsen ska
upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid
årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
Ersättningskommittén ska även övervaka och utvärdera program för rörliga ersättningar för
Koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ledande befattningshavare samt gällande
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens överläggningar inför beslut i
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra medlemmar i
Koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsens rätt att frångå riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive
dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår
det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket
innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 17 a): Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom
indragning av egna aktier. Andamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt
eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskningen
av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas av bolaget tre veckor
före årsstämman. Minskning av aktiekapitalet ska kunna ske med högst 19 710 695 SEK genom
indragning av högst 8 600 000 aktier. Det exakta minskhingsbeloppet respektive antalet aktier
som föreslås dras in anges 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 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
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen
föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i
besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden fram till
årsstämman 2021 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, dvs.
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 2021.

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. intervaflet
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 2021,
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 aktiekapitalet och röster baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Skälen till
bemyndigandet och att beslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att styrelsen vill öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att emittera
aktier som likvid i samband med förvärv som bolaget kan komma att göra. Teckningskursen ska
fastställas enligt rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för nyemissionen.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 20 är giltigt endast om det biträds



av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 21: Förslag från aktieägare att årsstämman ska besluta att:
a) uppdra till styrelsen att verka för att den svenska aktiebolagsiagen ändras så att

möjligheten till sk. rösträttsdifferentiering avskaffas, detta i första hand genom
hänvändelse till regeringen; och

b) uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora
aktieägarna i såväl styrelse som valberedning. 1 uppdraget ska även ingå att verka för att
det nationella regelverket ändras på samma sätt, i första hand genom hänvändelse till
regeringen.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag inklusive
styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar som
enligt aktiebolagsiagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman hålls tillgängliga på Swedish Match
huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast från och med torsdagen den 12 mars
2020. 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 måndagen den 24 februari
2020 uppgick till 169 950 000, varav 7 283 687 aktier utgjorde bolagets återköpta egna aktier
som inte kan företrädas på stämman.

Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 mars 2020, dels har anmält sin avsikt att delta i
årsstämman till Swedish Match senast fredagen den 27 mars 2020, 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), “Ärsstämman”, do Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-4029042 (kl. 09.00—1 6.00), eller via
internet pä 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.

Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran samt på bolagets webbplats
www.swedishmatch.com.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandedatumet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock
längst fem år från datumet för utfärdande. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
fullmakt i original samt registreringsbevis och ev. andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 27 mars 2020.



Rösträttsregistreri ng
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (sk. rösträttsregistrering). Begäran om omregistrering
måste ske i så god tid hos förvaltaren att omregistrering är verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast fredagen den 27 mars 2020.

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

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.swedishmatch .com/sv/Service-sidor/Om-webbplatsen/information-om
personupgifter/aktieagare/

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

Stockholm i februari 2020

SWEDISH MAICH AB (publ)
Styrelsen J)

]



Bilaga 3
DAGORDNING

VID ÅRSSTÄMMA 1 SWEDISH MATCH AB (PUBL)
TORSDAGEN DEN 2 APRIL 2020, KL. 15.30

1. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag: Advokat Urban 3 åvestam.

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 27
februari 2020 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den
25 februari 2020. Information om att kallelse har skett har varit införd i Svenska
Dagbladet den 27 februari 2020.

5. Godkännande av dagordni ng.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncemredovisningen
och koncemrevisionsberättelsen för år 2019, 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 anförande av verkställande direktören.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern
resultaträkningen och koncernbal ansräkningen.

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

Styrelsens förslag: Enligt Bilaga 1.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

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

Vatberedningens förslag: Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter
och inga suppleanter.

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

Vatberedningens förslag: Enligt Bilaga 2.

12. Val av styrelseledarnöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande.
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Valberedningens förslag: Enligt Bilaga 3.

13. Beslut om antalet revisorer.

Valberedningens förslag: Enligt Bilaga 4.

14. Beslut om arvode till revisor.

t7alberedningens förslag: Enligt Bilaga 4.

15. Val av revisor.

Valberedningens förslag: Enligt Bilaga 4.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag: Enligt Bilaga 5.

17. a) Beslut om att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier; samt

b) beslut om fondemission.

Styrelsens förslag: Enligt Bilaga 6.

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

Styrelsens förslag: Enligt Bilaga 7.

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

Styrelsens förslag: Enligt Bilaga 8.

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

Styrelsens förslag, enligt Bilaga 9.

21. Beslut om:

a) att uppdra till styrelsen att verka för att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering
avskaffas genom ändring av den svenska aktiebolagslagen; och

b) att uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för små och medelstora
aktieägare i såväl bolagets styrelse som i valberedningen och att verka för att det nationella
regelverket ska ändras på samma sätt.

Aktieägarens fallständiga förslag, enligt Bilaga 10.
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Bilaga 4Deloitte.

Revisorsyttrande enligt $ kapa 54 § aktiebolagsiagen (2005:551) omhuruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledandebefattningshavare 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 r2019 har följt de riktlinjer för ecsättningar till ledande befattningshavare som fastställts prsstämman den 11 april 2018 respektive rsstämman den 9 april 2019.

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat p vr granskning, till grsstämman om huruvidariktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enlgt FARs rekommendation RevR 8 Granskningav ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsholag. Denna rekommendationkräver att vi Följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimligsäkerhet att rsstämmans riktlinjer allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1(International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontrollvilket 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 förhgllande till Swedish Match AB enligt god revisorssed Sverige och har i övrigtfullgjort vgrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrgor förledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av deutbetalningar som gjorts under räkenskapsret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljervilka åtgärder som ska gencmföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte iallt väsentligt följts. Vid denna riskbedörnning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollensom är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningstgärder som ärändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande omeffektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att ‘jr granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Utta/ande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Swedish Match AB (publ.) under 2019följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes p rsstämmanden 11 april 2018 respektive rsstämman den 9 april 2019,

Stockholm den 5 mars 2020

DegittL A

‘si
Peter Ekberg
Auktoriserad Rviscr



Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut under punkt $ på dagordningen vid årsstämma i Swedish
Match AB (publ) den 2 april 2020

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela 12:50 SEK per aktie samt att resterande vinst-
medel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 6 april 2020.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 april 2020.

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



• Bilaga 6Swedish Match,

Styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagstagen avseende till
årsstämman 2020 föceslagen vinstutdelning avseende räkenskapsåret 2019 samt styrelsens
förslag till mandat avseende återköp av egna aktier

Bakgrund
Styrelsen har analyserat och utvärderat den föreslagna vinstutdelningen avseende räkenskapsaret
2019 samt det föreslagna mandatet avseende återköp av egna aktier. Till grund för analysen har bland
annat legat en genomgäng av koncernens finansiella strategi och en finansiell längsiktig plan
inkluderande en riskanalys. Föreslagen vinstutdelning och utnyttjande av det föreslagna mandatet för
styrelsen att återköpa aktier har analyserats mot bakgrund av den av styrelsen antagna finanspolicyn
samt utdelningspolicyn för koncernen. För en beskrivning av koncernens finanspolicy samt
utde!ningspolicy hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art framgär av bolagsordningen och publicerade rsredovisningar. 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 och riskfaktorer hänvisas till förvaltningsberättelsen och till koncernens finansiella noter
Därutöver har inga väsentliga händelser inträffat som päverkar bolagets förmäga att lämna utdelning
eller äterköpa egna aktier.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 framgär av den senaste
publicerade årsredovisningen. Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning
av RFR 1 .2, Kompletterande redovisningsregler för koncerner utfärdad av Rädet för finansiell
rapportering Moderbolagets egna kapital har beräknats enligt samma principer som för koncernen och
med tillämpning av RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer.

Per 2019-12-31 uppgick koncernens egna kapital ti -6324 MSEK, varav -67 MSEK är hänförligt till en
hedgeteserv. Per 2019-12-31 uppgick moderbolagets egna kapital till 11 970 MSEK varav fritt eget
kapital uppgick bli 11 580 MSEK. Beloppet inkluderar marknadsvärdering av vissa dotterbolag om
19 800 MSEK.

Koncernens verkliga eKonomiska ställning skiljer sig frän den finansieia ställning som redovisas den
senaste publicerade arsredovisningen genom att i koncernen ingäende boiag äger en rad tillgangar för
vilka marknadsvärdet överstiger det redovisade värdet. Baserat pä Swedish Match-aktiens slutkurs
uppgick marknadsvärdetpä koncernens egna kapital till 78,8 miljarder kronor per 2019-12-31.

Per 2019-12-31 var koncernens räntetäckningsgrad, baserat pä EBITA (periodens resultat exklusive
större engangsposter, finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar pa immateriella tillgängar)
dividerat med räntenetto, 23,4x och nettolaneskulden i relation till EBITA var 2.lx.

Den föreslagna utdelningen i relation till den finansiella ställningen
Det framgar av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslr att ordinarie utdelning lämnas med
12:50 kronor per aktie. Räknat pa antalet utestäende aktier per 2019-12-31 uppgär därmed den
ordinarie utdelningen till 2 040 MSEK. Eftersom bolaget äterköper aktier är det sannolikt att det totala
beloppet kommer att vara lägre vid tidpunkten för ärsstärnman.
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Den ordinarie utdelningen om 2 040 MSEK motsvarat 1 7.0 procent av moderbolagets egna kapital och
minskat koncernens redovisade egna kapital med 2 040 MSEK. Utdelningen i relation till
marknadsvärdet pa eget kapital per 2019-12-31 uppgår till 2,6 procent.

Styrelsen föreslår dessutom att årsstämman ger styrelsen förnyat mandat att äterköpa högst så många
av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier ibolaget. Skulle det maximala antalet återköpta aktier (förbehållet att årsstämman godkänner styrelsens
förslag) om 16 323 miljoner aktier återköpas till aktiekursen per 2019-12-31 om 48280 kronor per aktie
skulle de totaia återköpen uppgå till 7 881 MSEK, motsvarande 79 procent av moderbolagets egna
kapital efter föreslagen utdelning och en minskning av koncernens egna kapital med 7 881 MSEK. Ommandatet skulle utnyttjas fullt ut skulle terköpsprogrammet motsvara 10,0 procent av marknadsvärdet
av koncernens egna kapital den 31 december 2019.

Styrelsen anser att det föreslagna mandatet ska vara flexibelt. Styrelsen kommer att i samband med
kommande styrelsernöten besluta om och utvärdera i vilken utsträckning man avser utnyttja mandatet.

Den föreslagna utdelningen i relation till 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 kombinationmed mandatet för äterköp av aktier inte påverkar bolagets förmäga att i rätt tid infria föreliggande och
förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets llkviditetsprognos innefattar beredskap för att klaravariationer i de löpande betalningsföcpliktelserna. För en mer utförlig beskrivning av koncernens likviditet
hänvisas till koncernens räkenskaper avseende finansiella instrument i senaste avgivna ärsredovisning

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

Sammanfattning
Styrelsens bedömning är att bolagets ekonomiska ställning inte ger upphov till annan bedömning än attbolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att boiaget kan för,äntas fullgöra sina förpliktelser bade pakort och lång sikt.



***
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Värdeövarfönngarnas försvarlighet
Med hänsyn till ovanstäende anser styrelsen, vid en bedömning av bolagets och koncernens
ekonomiska ställning, att väcdeöverföringarna r försvarliga med hänvisning till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer pa storleken av bolagets och koncernens egna kapital
samt bolagets och koncernverksamhelens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Stockholm den 11 februari 2020
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ENLÅNG 4
TRADITION MED

V 1 1 PRODUKTER AV
bHOG KVALITET

Utifrån vårt skandinaviska arv, starka varumärken och vår
kompetenta organisation fortsätter vi att kontinuerLigt arbeta
för att tiLLgodose konsumenters behov. Genom konsument- t
engagemang och produktinnovation kan vi arbeta för att

/ )Leverera produkter som möter konsumenternas behov och
efterfrågan. Framgång uppstår genom ett nära samarbete i
utvecklandetavvårstarkavarumärkesportfötjsamtgenomatt
upprätthåLLa och främja vårt tekniska försprång.

4

Vi skapar aktieägarvärde genom att erbjuda konsumenter uppskattade
nikotininnehåttande produkter av högsta kvaLitet på ett ansvarsfuLtt sätt.

VAR VISION: Genom att ti[Lhandahåtta produkter som är erkänt säkrare aLternativ titt

EN VÄRLD UTAN cigaretter, bidrar vi till betydande förbättring av fotkhätsan.

CIGARETTER

___ ____

EN TYDLIG OCH
KONSEKVENT STRATEGI SOM
HAR LEVERERAT LÖNSAMHET

OCH TILLVÄXT

STARK LÖNSAMHET OCH KASSAFLÖDE AVKASTNING TILL AKTIEÄGARNA
Swedish Match verksamhet bygger på en portfölj av Swedish Match har fortLöpande levererat god avkastning
högkvatitativa varumärken, viLka utgör en stabil grund för titt aktieägarna genom ett ökat resultat per aktie och
rörelseresuLtatet med starka marginater och soLida ökade utdelningar. Överskottet av Likvida medel återförs
kassaftöden. titt aktieägarna, i enlighet med vår finansiella strategi,

både genom utdelningar och aktieåterköp.

#J Snus, Sverige

#J Snus, Norge

#3 Moist snuft, USA

#2 Cigarrer, USA

#J Iuggtobak, USA

STARKA MARKNADSPOSITIONER, STRUKTURERAD
KATEGORIHANTERING FÖR HANDELN

Swedish Match är ett gtobalt företag med starka lokala varumärken.
Swedish Match har också internationella varumärken såsom GeneraL, ZYN

och Cricket. Koncernens största marknader är i Skandinavien och USA.

Swedish Maich 2019 / ii



MILSTOLPAR 1 VÅR RESA
Sedan börsintroduktionen 1996 har Swedish Match varit den Ledande aktören på resan bott från cigaretter och
idag genereras mer än 70 procent av koncernens röretseresultat från rökf tia produkter.

Avyttring av pip- Bred portfölj av
Avyttring av GOTHIATEK tobak, premlum- Tydlig vision: Första expansionen röktria produkter,
cigarett- kvatitets- cigarrer och En vör[d utan av ZYN p mark- snabb
verksamheten standard för snus cigarrer Europa cigaretter naden 1 USA innovationstakt

1999 2000 2010 2014 2016 IDAG

Den gLobala nikotinmarknaden genomgår en förändring där
konsumtionen förfLyttas från traditionetta cigaretter tiLL
produkter som potentiettt kan ge betydande fotkhätso
fördeLar jämfört med cigaretter. Förutom med snus, deLtar

Swedish Match aktivt inom kategorin för nikotinportioner.
Nikotinportionskategorin är ett av de snabbast växande
områdena för aLternativa nikotinprodukter som titttatar en
bred pubLik av vuxna nikotinkonsumenter.

Swedish Match 2019 / 1
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Koncernchefens kommentar

Vår syn på hätibarhet

Vårt bidrag till FN.s globala mål
Uppforandekoden

Vår värdekedja

Våra fokusomräden

Förbättra folkhälsan

Sakerstalta hög affärsetik

Lika möjLigheter

Minska utstapp avvästhusgaser

Minska avtatl

Eöminera barnarbete

Styrning

En attraktiv arbetsgivare

66 CEO kommenterar

67 Innehått

68 Finansiell översikt

73 Riktlinjer for ersättning tilL ledande
befattningshavare

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Koncernens räkenskaper

Moderbolagets räkenskaper

Revision sh e rä t te tse

Femårsöversikt 2015—2019

Kvartatsdata 2018—2019

Definitioner

Ordforanden har ordet

Bo lagsstyrningsrapport

Styrelse

Koncernledni ng

Swedish Match utvecktar, tittverkar och
säLjer kvatitetsprodukter under
marknadstedande varumärken. Koncernens
produktsegment under 2019 var Snus och
moist snuff, Ovriga tobaksprodukter samt
Tändprodukter. Med visionen om en värLd
utan cigaretter eftersträvar koncernen att
bidra titt förbättrad fotkhä[sa genom att med
sina rökfria produkter erbjuda attraktiva
aLternativ titt cigaretter.

Swedish Match tillhandahåller välkända produlcter av
högsta kvalitet. Några välkända varumärken är General
(snus), Longhorn (moist snuif), ZYN (nikotinportioner),
Onico (portionsprodukter utan tobak och nikotin), White
Owl (cigarrer med omblad och täckblad av homogeniserad
tobak), Game (cigarrer med omblad och täckblad av
utvalda tohakshlad), Red Man (tuggtohak), Thunder (chew
bags), Oliver Twist (tobacco bits), Fiat Lux (tändstickor)
och Cricket (tändare).

Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst
i Skandinavien och USA.

Koncernens nettoomsättning för 2019 uppgick till
14739 MSEK och antalet medarbetare uppgick igenom-
snitt till 6270.

Huvudkontoret ligger i Stockholm. Swedish Match aktie
är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Förvaftn,ngsberditeisen och don av rcvisvrerna formellt reviderade delen av della dokument inne
h3iler följande avsnitt finansiell strategi p3 sidan 30, riskhantcring p3 s;dvrna 3 t —33, akt,einfvrrna
finn och utdelning pS sidorna 63-64, Finansiell oversiki och koecernrndov.sv-rg samt vpplysnrnger.
inklusive förestageri v,nsifördelning och lyrnlsnns torslay till riktlinjer ur ersattr.ng till tir’Jandc
bnfsitninnshavarn prnsenteras pS sidorna 68—12t - Definitioner presenteras pS sidan 129

H3llbarhetsinformat,on fin,is pS sidorna 36-59 Bolagsstvrningsrnpporten finns pS sidorna 130—162
Rapporterna om hflhlbarhet och bolagsstvrcing kar graoskals av revisorerna

h 1 Avsnitten som utgör del av förvaltringsbnrattefsen år markerade med grSit i inneh5llsfvrteck-
ningnn ovan Dcc pS rnspnktivn side

Detta är
Swedish

Match

2—27
Koncernen och vår
verksamhet

28—33
Strategi och risker

36—59
Hltbarhet

60—66
Aktieägarinformatton

65—1 29
FinansieLla rapporter

130—162
Botagsstyrning

35

36

37

38

39

41

41

46

66

49

51

53

56

58

61

63

Aktieägarkomm u nikation

Aktien

75

76

111

122

126

128

129

131

132

139
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Swedish Match 2019 / 2



Koncernen 1 Verksamhet Strategi och risker Håttbarhet Aktieägarinformation FinansieLLa rapporter Botagsstyrning

PRODUKTER OCH

VARUMÄRKEN

SNUS OCH MOIST SNUFF
Swedish Match är marknadstedande med snus i Skan

dinavien och arden näst största aktören inom nikotin

portioner1t. 1 europeiska tänder utanför Skandinavien

hr Swedish Match en titen men växande närvaro på

ftera marknader med sina nikotinportioner. 1 slutet av

maj 2019 blev det också tillåtet att säLja snus i Schweiz

och Swedish Match har börjat sälja snus på denna

marknad 1 USA är Swedish Matoh väl positionerat som

den tredje största titlverkaren av snus och moist snuff

och är klart marknadstedande inom

nikotinportioner. Produktion

av snus sker i Sverige och

Danmark och av moist snuff

i USA. Nikotinportioner

produceras i både USA

och Sverige.
,sLas mer på sidan 16.

LWRIGA TOBAKSPRODUKTER
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 tuggtobakskatego

rierna chew bags och tobacco bita som

produceras i Danmark och säljs huvud

sakligen i Europa. Produktion av

amerikansk tuggtobak

sker i USA medan cigarrer

produceras i USA och i

Dominikanska republiken
no Läs mer på sidan 19.

Swedish Match har en ledande position med välkända

lokala varumärken för tändstickor på många mark

nader runt om i världen. För tändare har koncernen

en stark marknadsposition i många [änder. Tillverk

ning av tändstickor sker i Sverige och Brasilien och

tändare produceras Nederländerna, Filippinerna

och Brasilien. Swedish Match erbjuder också en port

följ av kompletterande produkter som produ

ceras av externa tillverkare, främst på

den brasilianska marknaden,

Dessa produkteromfattarexem- 1
pelvis rakhyvlar, batterier och
lågenergilampor.
on Läs mer på sidan 22.

20191 KORTHET

• lokala valutor ökade nettoomsättningen med 8 procent. Rapporterad

nettoomsättning ökade med 14 procent till 14739 MSEK [12 9661.

• 1 lokala valutor ökade rörelseresuttatet från produktsegmentt} med

13 procent. Rapporterat rörelserosultat från produktsegment ökade med

18 procent till 5828 MSEK [49361.

• Rörelseresultatet21 uppgick till 5307 MSEK 148121.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3896 MSEK 135781.

• Resultatet per aktie uppgick till 23:22 SEK120631. Justerat resultat per

aktie ökade med 23 procent till 25:41 SEK 120:631.

• ZYN tillgängligt i cirka 67000 butiker i USA och genomsnittlig försäljnings

volym per försäljningsställe fortsatte att öka.

Exkiusioe Dag verksamhet och storro erg7ngcposter
Inktuderaren nednkrrvniny om 3ö7 MOEK den europeiska tuggioboksoerksumheten

NYCKELTAL

MSEK 2019 2018 20111

16739 12966 11751

16363 12612 11410

5028 4936 4345

5675 6812 4219

5307 4812 4592

40,6 39,1 38,1

38.6 37.1 35.9

6312 5301 4673

6222 5227 4600

3896 3578 3400

2322 2063 1 8.88

2561 20.63 1640-

1250° 1050 920

,—
— 740

N ettoo. sv tt n ing

Nettaomsöttnng från produötsegent

Rorelseresuttgt från produktsegment

Röretseresuttat, exktusve siörre engångsposter

Röretseresuttot

Roreisemerginol från produktsegment, 74
Röretsemarginat, %2i

EBITDA från produktsegment

00 IT DA

Perodenu resuttot

Resultot per okte, fäe och etter utspddn!ng. SEK

Justerof rosultoi per aktie, före och efter utspodnng, SEK

Ordinarie utdelnIng per akLe, SEK

Extro utdeln’ng per skön, SER

Finuncetia apporter for 2017 far ‘aknats om enlighet med IFR5 13
21 EokLus:oe sierre nng7rgspcnter och ‘ntäkter ‘r8n are

ötorre ncrj7rgnpcster ‘under 279 onog’ck tmt -367 MSER och order 2U1 7511373 MOEK Det ‘ams a’ga större
engångspsstnr order 2318

41 Exetusae ‘ntakter ‘rOn STS
5 Styrolsors Forslag

N,strpoit ccer ar ur.oia produkter som .nn007ilnr fl kahn men ingen
tenak Dci me vissa marknader. exempelvIs Norge, sam or rrar.aronde
Inte tilläter r.kotmnportioner utan tobak PS decca marknude avser r’knt,r,
pnrtoner orodukter som ii nehSiter en liten wedel tobak

. . . . . .

N ETTO OMSÄTTNING
PER PRODUKTSEGMENT

RÖRELSERESULTAT
PER PRODUKTSEGMENT

Snus och moist snutf

• Övriga tobaksprodukter

Tbndprodukter

Snus och moist snuft

• Övriga tobaksprodukter

•

TÄN OPRODU KTER
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2019
— Ett år av
förändring

1 många avseenden kommer 2019 att sticka ut som ett förändringens år för Swedish Match. Utöver rekord
i både försätjning och röretseresuttat från produktsegment så har vi, i Linje med vår vision, etabLerat oss
som den tydLiga marknadsteda ren för nikotinportionsprodukter i USA samt nu också gjort våra nikotin
portioner tittgängtiga utanför våra hemmamarknader i Skandinavien och USA.

Resan mot en värld utan cigaretter inleddes när Swedish Match för
tjugo år sedan valde att avyttra den dåvarande cigarettverksamheten
för att istället satsa på andra produkter och utöka till fler marknader.
Swedish Match avyttrade senare sin piptobaksverksamhet samt
verksamheterna för premiumcigarrer i USA och för cigarrer i
Europa för att istället fokusera på rökfria produkter. 1 strävan mot
vår vision har vi under denna resa satsat på områden som forskning
och utveckling, produktinnovation och rnarknadsinsikt samt enga
gerat oss i regleringsfrägor — något som gynnat såväl våra aktieägare
som samhället i stort.

Vår långsiktiga strävan mot visionen har mycket gemensamt med
Swedish Match hällbarhetsstrategi. För Swedish Match är hållbarhet
inte att försöka tillgodose brett definierade, och ibland, ideologiska
krav frän andra. Vår strategiska riktning är att fokusera på de speci
fika områden inom vilka Swedish Match har potentialen att direkt
eller indirekt åstadkomma meningsfulla resultat eller på områden
som kan ha en långsiktig inverkan på våra verksamheter. Förutom
att vi under året implementerat en rad framgångsrika hållbarhetsi
nitiativ i verksamheten är vi speciellt nöjda med att våra mål för
minskade utsläpp av växthusgaser godkändes av Science Based
‘l’argets initiative i mars 2019.

Irendskiftet för den globala marknaden av nikotinproduktcr, där
en allt större del av konsumtionen styrs bort frän traditionella
cigaretter, går allt snabbare. 1 samband med att nikotinmarknader
utvecklas måste tillverkare, myndigheter och lagstiftare arbeta för
de samhälleliga fördelar som skadereducering, baserad på veten
skap, innebär samtidigt som man verkar för att begränsa oavsiktliga
negativa konsekvenser i form av exempelvis användning bland
unga. Det globala regulatoriska landskapet är såväl dynamiskt som
kontrasterande och 2019 markerar ett unikt turbulent är. Ett talande
exempel på denna lagstiftningsmässiga kontrast är EU-domstolens
beslut att fortsatt exldudera svenskt snus frän EU:s inre marknad
samtidigt som Swedish Match, tio månader senare, blev det första
bolaget någonsin att erhålla Modifled Risk Tohacco Product status
från FDA i USA för våra snusvarianter under varumärket General.
Vi är fast övertygade om att de bästa och mest beprövade alterna
tiven till cigaretter är rökfria nikotinprodukter utan inandning och
vi kommer fortsätta att förespråka rationella och vetenskapligt base
rade regelverk som gör det möjligt för Swedish Match att på ett
ansvarsfullt sätt marknadsföra våra produkter som ett säkrare alter
nativ till cigaretter till vuxna konsumenter.

Koncernen 1 Verksamhet Sttat oc risker Filari Akt agafirJorm iii

/VD-kommentar / 0rgsstn /Marknad /Verksmht /Sckreduktnn / ntrQ titt fiirvdUn9ect&1se
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/ VD-kommentar / 0can:as’jon / larknad / Vrksarnhet / SJeedukton / intro till forvattragsberjttsis

, 2019 var ett mycket bra år för Swedish Match. Som en
pionjär i ett dynamiskt och föränderligt industriland

skap har vi kunnat både leverera ett rekordår avseende den
finansiella utvecklingen och samtidigt göra betydande investe
ringar som tångsiktigt stärker företagets verksamhet. Vår
framgångsrika strategi har inte bara gynnat våra aktieägare
utan även bidragit titt förbättrad fotkhätsa. Vi kommer att fort
sätta driva utvecktingen i riktning mot vår vision om en värtd
utan cigaretter.

Lars DahLgren, Verkställande direktör och koncernchef

Under de senaste åren har vi gjort investeringar som långsiktigt
stärker företagets verksamhet och geografiska närvaro. Vära projekt
för att utöka produktionskapaciteten för ZYN i USA har framskridit
mycket väl och efter tramgangen för den nationella lanseringen av
ZYN under 2019 har vi ännu en gång tagit beslut om att ytterligare
utöka vår tillverkningskapacitet för att möta framtida tillväxt. Möj
ligheterna för ZYN sträcker sig utanför marknaderna i USA och
Sverige och produkten finns nu tillgänglig i begränsad skala i ett
antal europeiska länder och på marknader så långt bort frän Stock
holm som Nya Zeeland. förutom investeringar i verksamheten har
vi också arbetat med att bygga vidare på våra förvärv av V2 Tobacco,
Oliver Twist och Gotlandssnus — rökfria tobaksföretag som kom
pletterar vår produktportfölj och ger möjligheter till en mer Ilexihel
och anpassningsbar portfölj under förändrade marknadsvillkor och
regulatoriska förutsättningar.

Koncernens mycket goda finansiella utveckling under 2019
speglar arbetet i riktning mot vår vision då produktsegmentet Snus
och moist snulfstod lör nästan hela tillväxten i försäljning och
rörelseresultat från produktsegment i lokala valutor.

1 Skandinavien fortsatte cigarrettrökningen att minska samtidigt
som marknaden för rökfria alternativ under året uppvisade en
kraftig tillväxt. 1 takt mcd att nikotinportioncr blivit mer och mer
vanliga i både Sverige och Norge har dynamiken inom de rökfria
marknaderna förändrats. 1 Norge minskade volymerna för konven
tionellt snus i och med att konsumenter i snabb takt övergått till
nikotinportioner. 1 Sverige accelererade marknadstillväxten under
2019, drivet av nikotinportioner, som i allmänhet har ett högre pris
än snus, och av vissa varurnärken inom premiumsnus som erbjuds
till något lägre pris än traditionellt snus inom premiumsegmentet.
Vår egen volymtillväxt på dessa marknader var lägre än den totala
marknadstillväxten för kategorierna snus och nikotinportioner
sammantaget och vi kommer även fortsättningsvis att aktivt kon
kurrera inom de attraktiva växande segmenten samtidigt som vi
balanserar detta gentemot vinsttillväxt. Swedish Match marknads
andel är speciellt stark inom det traditionella premiumsnus
segmentet och strukturella minskningar inom detta segment bidrog
till ett marknadsandelstapp för vår totala produktportfölj.

1 USA kunde vi notera en minskning av tillväxten inom katego
rierna moist snuif och snus, vilka till viss dcl påverkades av den
snabba tillväxten för nikotinportioner, speciellt av vår egen produkt
ZYN. För moist snuif kommer vi fortsätta att fokusera på de snab

hast växande marknadssegmenten och det är upplyftande att se att
vi äter igen växte mer än det totala portionssegmentet inom moist
snuif. Den extraordinära volymtillväxten för ZYN under 2019 gyn
nades av den nationella lanseringen under det andra kvartalet sam
tidigt som volymerna per försäljningsställe fortsatte att öka efter
lanse ringen. Även lönsamheten för ZYN ökade betydligt till följd av
volymtillväxten och en mer kostnadseffektiv lokal produktion.

Inom produktsegmentet Övriga tobaksprodukter stod cigarrer
inför utmaningar med minskade totalmarknadsvolymer. Även
Swedish Match leveransvolymer minskade nägot jämfört med 2018
års nivåer. Medan leveransvolymerna minskade för HTL-cigarrer
(homogenized tobacco leaf) ledde dock volymökningar inom det
växande natural leat-segmentet sammantaget till ett förbättrat rörel
seresultat i lokal valuta. Tillväxten för våra natural rolled leaf
cigarrer, isynnerhet under den tidigare delen av året, begränsades
till följd av bristen på tillgång av täckblad. 1 maj 2020 förväntar vi
oss att behöva lämna in ansökningar om “substantial equivalence”
hos FDA för vår cigarrportfölj och vi är väl förberedda för denna
process. Marknaden för tuggtobak i USA minskade i linje med den
historiska trenden och skiflet mot lågprisprodukter fortsatte. Ännu
en gång ökade Swedish Match sina andelar inom både premium
och lägprissegmcntet vilket bidrog till att dämpa effekterna av gene
rella minskningar inom kategorin och möjliggjorde ett stabilt rörel
seresultat. 1 Europa innebar 2019 ett turbulent är för chew bags som
päverkades av både domstolsbeslut och en ökad tillgänglighet av
alternativa produkter. Som ett resultat av dessa ovissheter redovi
sade vi en nedskrivning under det ljärde kvartalet relaterail till vår
europeiska tuggtobaksverksamhet.

Produktsegmentet Tändproduk-ter hade ett tuift år med ökade
kostnader för råmaterial och låga volymer. Gynnsamma pris/mix
effekter inom portföljen för både tändare och tändstickor bidrog
dock till att motverka effekterna av lägre volymer. 1 våra ansträng
ningar för afl anpassa verksamheten till marknadspotentialen
genomförde vi under 2019 omstrulctureringar som fullt ut har
finansicrats genom försäljningar av virke och marktillgångar.

Under året har vi återfört betydande medel till våra aktieägare
genom bäde utdelningar och aktieåterköp. Sammantaget har vi
betalat 1 777 MSEK i utdelningar och återköpt aktier för 2989 MSEK.
Pä den kommande ärsstämman kommer styrelsen föreslå en
19-procentig ökning av utdelningen till 12:50 SEK.

En viktig del av vär långsiktiga framgång är de starka relationerna
med våra kunder, våra konsumenter, och särskilt våra medarbetare
vars motivation och engagemang bidrar till att bygga en stark och
hållbar verksamhet. lag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka er, våra
aktieägare, för det förtroende som ni visat Swedish Match det
senaste året och jag ser fram emot att fortsätta vår resa mot en värld
utan cigaretter.

Stockholm i mars 2020

*
.

Koncernen! Verksamhet Stoteji c, rsir Hlar Ak1t9arioftm3twr fip5i’2 rd; f ESStfli1jiö

Lars Dahlgren
Verkställande direktör och koncernchef
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Hur vi bedriver vår verksamhet

Europe Division

Europe Division ansvarar för verksamheten för snus, nikotinpor
tioner och andra rökfria produkter inklusive utveckling, tillverk
ning, marknadsföring och försäljning internationellt (förutom
Nordamerika). Divisionen arbetar för att stärka sin position inom
de rökfria kategorierna och att växa genom effektiva försälinings
processer, marknadsföringsaktiviteter och produktutveckling.

US Division

US Division ansvarar för försäljning och marknadsföring av rökfria
tohaksprodukter och nikotinportioner samt cigarrer i USA. Divi
sionen är också ansvarig för såväl leverantörskedian som tillverk
ningen av cigarrer, tuggtohak, moist snuif och nilu)tiflportioner för
marknaden i USA.

Lights Division

I.ights 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 sällkårer i Brasilien, Filippinerna och Turkiet samt ett brett
nätverk av distrihutionspartners över heta världen. Distributionen
av vissa andra produkter i Swedish Match produktportfölj hanteras
genom divisionens distrihutionsnät.

Staber och centraLa funktioner
De centrala funktionerna utför tjänster till Swedish Match divi
sioner. Staber och centrala funktioner inkluderar finans, business
controt, juridik, IR, hållbarhet, vetenskapliga frågor, kommunika
tion och public affairs, inköp, II’, central HR samt en funktion för
distribution.

VD OCH KONCERNCHEF

STABER OCH
CENTRALA

k FUNKTIONER

*
EUROPE

DI VISION

Med ett ftexibett och innovativt tiLLvägagångssätt arbetar Swedish Match med att ha rätt strategi,
personer, kompetenser, produkter och struktur på pLats för att snabbt kunna möta förändrade
marknadsförutsättningar. Organisationen består av tre divisioner samt staber och centrata funktioner.
AntaLet medarbetare uppgick i genomsnitt titt 6270 år 2019. Swedish Match har verksamhet i etva tänder
och våra produkter säLjs över heta värLden.
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VERKSAMHETSORTER Betgien
• PublicAftairs-kontor

• 2 anstutida

Norge
• Försd[jningskontor
• 65 anstaitda

USA —

• Produktion av moist
snuff, nikotin
portioner, tugg

tobak. cigarrer
• Forsäljningskontor

• 1 067 anstatida

Nedertänderna
• Produktion avtändore
• 96 anställda

Schweiz

• Treasury-kontor
• Fdrsdtjningskontor
• 6anstaltda

Sverige

• Huvudkontor
• Produktion av snus, nikotin

portionec, portiensprodukter

utan tobak och nikotin,
tndstickor

• Försatjningskontor

• Distribution

• 1 273 anstallda

Dominikanska

republiken
• Produktion av

cigarrer
• 2960 anställda

Brasilien

• Produktion avtänd
stickor, tändare

• Försäljningskontoc
• 685 anställda

Danmark

• Produktion sv chew bags,
tobacco bits, snus

• Forsaljningskontor

• 111 anstallda

Turkiet

• Föcsäljningskontor

• 15 anatätlda

Anisiru nnsiiid., v’,,er qeronnsniithti nti •nstiirk nnder 2019

Strte ocF rskir

.
HLlbar Akitfornaoi ftrtansielta rapporter 8otagsstyrnn

—

Fitippinerna
• Produktion avtändare

• Försatjningskontor
• 179 anställda
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TydLigt marknadsskifte titt
moderna produkter

Med en produktportfölj bestående av snus och
nikotinportioner tigger Swedish Match i fram-
kant av den globala marknaden för tohaksrela
terad skadereduktion i sin strävan mot visionen
om en värld utan cigaretter. Det kontinuerligt
ökande intresset bLand konsumenter och många
bestutsfattare avseende skadereduktion är i
linje med koncernens strategi.

TOBAKS- OCH NIKOTIN MARKNADEN
Rökfria tobaksprodukter tions i heta
världen och produktvariationen är stor.
Rökfria tobaksprodukter består främst av
snus. moist snuif, olika varianter av tug
tobak såsom traditionell amerikansk tugg
tobak, chew bags och tobacco hits, samt
nischprodukter såsom nässnus och “dissol
vables” (munsönderfallande produkter).
Även 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 att
raktivt nischsegment, medan moist snuif

och tuggtobak dominerar inom rökfri
tobak. 1 andra delar av världen, såsom i
Indien och vissa länder i Afrika och Asien,
konsumeras i tämligen stor omfattning
lokala varianter av mun- och nästobakspro
dukter. Inom EU (utanför Sverige) och på
vissa andra marknader är försäljningen av
snus förbjuden, medan det är tillatet att sälja
andra tobaksprodukter.

Under de senaste åren har nya marknader
utvecklats för innovativa rökfria produkter
som innehåller nikotin som utvunnits ur

Kaj E..-srnc.nitcr

tobak, såsom nikotinportioner utan tobak
(en marknad som Swedish Match aktivt
deltar i). Kategorin för nikotinportioner är
relativt ny men är redan etablerad på vissa
marknader, såsom i Skandinavien och USA.
Marknader för innovativa rökprodukter,
såsom uppvärmda tobaksprodukter och
e-cigaretter/”vaping”-produkter, har också
visat tillväxt.

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 glohalt.1
Swedish Match tillverkar inte cigaretter.
Samtidigt som cigarettkonsumtionen under
de senaste tio åren generellt sett minskat i de
flesta utvecklade länder har den fortsatt att
öka på många tillväxtmarknader.’) Andra
typer av röktobaksprodukter som säljs glo
halt inkluderar finskuren tobak, rttlhohak,
cigarrer och piptobak. Av dessa produktka
tegorier deltar Swedish Match endast inom
maskintillverkade massmarknadscigarrer i
USA.

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 tobakskonsu;ntionen, i synnerhet
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.

KORTA FAKTA
• Den gtobata tobaksmarknaden utgors av

roktobaksprodukter såsom cigaretter.
cigarrer och piptobak samt rökt ria
tobaksproduktor såsom snus. moist

snuff och tuggtobak

• Det största segmentet av den globala

tobaksmarknaden är cigaretter som står
för cirka 90 procent av alt tobak som
konsumeras globalt5

• Rokfri tobekåren liten men växande

tobakskategori jämfört med
cigarettkategorin.

• 1 Skandinavien arsnus den dominerande
formen av rokfri tobak. 1 Sverige har

exempelvis snuskonsumtionen fortsatt
att vaxa vilket titt stor det forklarar

minskningen i anvandandet av cigaretter.
Medicinsk konsensus erkanner snus

tittverkat ienlighet med GDTHIATEKK_

standarden som ett väsentligt säkrare

alternativ till cigaretter.
• 1 USA är de dominerande formerna av

rokfria tobaksprodukter moist snuff och
tuggtobak och snus är på denna

marknad ett nischsegment EDA har
mölllggtort ett ansokningsforfarande for
att uppnå MRTP Modified Risk Tobacco

Producti status 1oktober2019 bevitjade

FDA MRTP status för åtta av Swedish
Match snusvarianter med varumärket

Generat som säljs i USA
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Den globala tobaksmarknaden genomgår stora förändringar i kon
sumtionstrender och den tydligastc trcnden är förflyttningcn bort
från cigaretter. Det har skctt en ökning i eftcrfnkgan från konsu
menter på säkrare produkter och produkter som inte för med sig
nackdelarna kring passiv rökning. Dcl finns också en ökad cfter

TRENDER HUR FÖRÄNDRINGEN SKER

HÄLSO-
MEDVETENHET OCH
RISKMIN IMER ING

Kännedomen och torståetsen ökar bland
många konsumenter kring riskreduktion och
rrskprofiterna för otika tabaks- och nikotin
produkter samt det votenskoptiga faktumot
att vissa produkter är säkrare ön andra Den

främsta dödsorsaken i värtden som går att
förebygga är cigarretti ökning och det finns bety

dande totkhätsnfördetar om konsumenter kan
erbjudas hogkvatitatrsa produkter sam är erkänt säkrare
alternativ titt ciguretter Rukfria tobaks- och nikotinpro
dokter möter knnsumeetei s ökade efterfrågan på säkrare
produkter och piodukter utan de nackdetar snm forbrönd
tobak för med sig

frägan på transparens och vilka framsteg som gjorts inom hållbar
hetsomrädet. Samtidigt som restriktioner för tobak ökar i omfatt
ning finns det cn ökad förståelse frän lagstiftare kring skillnaderna
i riskprofil mellan olika tobaks- och ntkotittproduktcr.

HUR SWEDISH MATCH AGERAR

Genom att utveckta attraktiva produkter som är erkänt säkrare alternativ titt ciguretter,
såsom snus och nikotinportioner, kon Swedish Match bidra titt betydande förbättring sv
fotkhälsan Företagets fokus på snus i Sverige och Norge har bidragit titt en unikt tåg
förekomst av cigarettrökning jämfört med de flesta andra tander. Risken för en man att
dö i en tobakoretaterad sjukdom är mindre i Sverige än i något annat europeiskt tand,
trots att tobakskonsumtionen tigger på en jämförbar nivå med andra tander i Europa
Denna parados katlav inom forskningssartden The Swedish Enperience’

Efter ftera år av hängivet arbete btev Swedish Match 20 t 9 det törsta företaget att erhålla
Moditied Risk Tobacco Product IMRTPI status från FDA i USA for åtta varianter av Generat
snus. Klassificeringen MRTP titlåter Swedish Match att informera konsumenter om dessa
pmöukters lagre riskprofit jämfört med cigaretter Foretaget marknadsför även nikotin
portioner undervaruwärketzYN i USA och framgången för denna produkt skaparen platt
form för fortsatt titteäut som ett svar på den efterfrågan som finns hos konsumenterna.

SKIFTE FRÅN
SVEPANDE

REGLERINGAR

Den gtobata tobaksniarknuden påverkas av atit
fter restriktioner orh tage och isynnerhet av
att tagstifture strävar efter att minska kon
sumtionen av ciguretter Det finns ftera myn
digheter och lagotiftare som i större utsträck

ning tar hansyn titt skadereduktion och otika
produkters rivkprofiter och rör sig dätmnd bort

från svepande regteringar som drar atta tobakspmo
öukter över en kam.

ÖKAT FOKUS PÅ
HÅLLBARHET

Konsumenter gör i ökad omfattning mer med
vetna yat avseende konsumtionen av både
varor och ttänster Konsumentors efter
frågan på transparens innebäratt tobaks
företag måste vara öppna med hur de arbetar

inom hela särdekedtan och trannparenta med
innehållet i produkterna de sätter tntressnntnr

ettertrågar mer öppenhet avseende mitjöpåverkan,
sociala faktorer och ekonomin samt kring hur företag
agerar.

Dagens vuona konsumenteravnikotinpro
dukterär inte nöjda med status quo utan letar
efter smidiga, ntutbara och mindre skadliga
alternativ titt cigaretter som bäst tampar sig
för deras olika tivsstitar Såeät män som

kvinnor törvöntar sig högkeatitativa produkter
som levererar, när och var de än väljer att

använda dem

ANPASSNING
TILL EN FÖRÄNDERLIG

EFTERFRÅGAN

Swedish Match håtlbarhetestrategi och hur företaget utvecklas går hand i hand. Förutom
att visionen har stor kommersiett potentiat har den också potentiat att bidra titt en positiv
inverkan på samhället, Vi köper råtobak från stora internationella teverantörer och över
vakar vår vördekedja noggrant, vilket inkluderar ett flertal områden såsom titt enempet
barnarbete. Med vår kvatitetsstandard för snus, GOTNIATEKC’, har vi ett mål att eliminera
etter minska potentiellt skadliga ämnen som finns nuturtigt i tobak Vi utför tester i flera
steg i vördekedtan, inklusive vid valet av råtobak, Vi är transparenta kring innehöttet i våra
produkter och marknadsför dem ansvarsfullt. Vi arbetar kontinuertigt med att minska
materiatanvändningen i våra proöukttörpackningar och försöker hitta alternativa mote
riat som är delvis förnybara och/eller ätervunna och med tåg kotintensitet. Vi utforskar
även hur vi kan bidra titt att i större utsträckning få konsumenteratt återvinna material
från produkter efter användning.

För Swedish Match står skadereduktion i centrum för vad si gör och si har tång erfarenhet
av att erbluda produkter som är erkänt oökrare alternativ till cigaretter Våra satsningar
på snus och nikotinportioner i USA visar att si kan utveckla produkter som både möter
konsumenters behov och får cigarettrökare att byta nikotinkätta. Vi använder oss av ett
strukturerat tittsägagångssött för att få konsumentinsikt och utvärderar konsument-
behov och trender p marknaden. Under åren har vi utvecklat vår produktportföl med
ionovatmva nya produkter och viöareutvecktat befinttiga produkter Våra snusprodukfer
och nikotinportionerär smidiga och enkla att anvdnda. Vårt utbud av snus och nikotin
portioner har utokats med ttervarianter och olika nikotinstyrkor for att möta en för
ändertig efterfrågan hos konsumenter

Swedish Match anser att lagstiftning måste vara evidensbaserad och ta hansyn titt
relativa risker mellan olika tobakspreöukter Lagstiftningen for röktri tobak och nikotin
portioner ska vara baserad på stanöarder som strövar efter att säkerställa att konsu
menterna tår attraktiva produkter as hög kvalitet och tåg hälsorisk, det vitt säga produkt
standaröer som baserar sig på samma principer som tivsmedetsregtering. Swedish
Match föter utvecklingen på det regutatoriska området och för diatog med intressenter
samtidigt som bolaget respekterar att regutatoriska beslut i slutanden är forbehåltna
ta go t if ta re n.
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RÖKFRIA PRODUKTER VÄRLDEN ÖVER

Skandinavien har konsumtion as rökfri tobak en

lång tradition med snus som den dominerande

produkten Idag finns det fter snusanvändare än

rökare i både Sverige och Norge Nikotinportioner

är en titen men väeande kategori i Sverige 1 Norge

har marknaden genomgått en tydlig forändring

frän en Liten traditionell snusmarknad till en

marknad dar konsumtionen as cigaretter i stor

utsträckning ersatts as snus och nikotinportioner,

isynnerhet bland yngre vusna. både Sverige och

Norge har snus historiskt sett använts av man,

men har under de senaste åren blivit mer titt-

tutande bland kvinnor 1 Danmark och Finland finns

historiska band till snus Nikotinportioner är en

relativt ny produktkategori i Danmark, men hIt

vanten harsarit stark
Utanför Skandinavien har traditionellt sett lugg

tobak och nassnus dominerat den rökt ria tobaks

konsumtionen i Europa Chew bags och lobacco
bits ar små produkt segment i Europa men seg
menten har en etablerad närvaro i vissa länder

Tobaksprndukler för oralt bruk (såsom snus) är

förbludna inom EU (utanför Sverige) trots att de ar

setenskapligt erkända som ett säkrare alternativ

till cigarehter Cigaretfer, tugglobak, nässnus och
vissa andra rökfria tobaksprodukfer kan emellertid

sällas lagligt 1 vissa europeiska länder, isynnerhet

i Centraleuropa och i alpområdet, annandu rökt nu

produkter i utorre utslrackning Snunforbudef i

Schweiz upphavdes under 2El9 och snus får nu

sällan på denna marknad Nikohinporhioner har

nyligen lanserats på vissa europeiska marknader,
däribland Storbritannien, Tleckien, Tyskland och
Dsterrike.

If 4m% ,
%e•

1 USA ärfermenlerat moiut nnuff den dominerande

typen av rokfri tobak Moint snuff har sitt ursprung

i prouukter som fördes över av emigranter från

Skandinavien Avon om konsumtionen av moinl

snuff i porhiunsformat har skal snabbt de senaste

åren har mcml snuff traditionellt uetl konsumerats

i Idut format Snus, en produkt nom paulnriuerau

och alltså inte fermenteras, ar en liten och relativt

ny kategori. Niknhinpnrtioner ur en snabbt vanunde

prnduktkatugori nom fått ett dkul intresse från

både ukforer i branschen och konsumenter

Konsumtionen an traditionell hugglobak i USA hur
minskat kontinuerligt under en längre tid, men

kategorin är fortfarande en nasentlig delas mark

naden for rbkfri tobak Rokfri Inbak finns också
tillganghigt pu den kanudenuiska marknaden

4 ii’n m ti 1/rio s

Lokala varianter av andra mun- och nästobuks

prndukler konnumeran i relativt stor utsfracknmng

i vissa länder 1 Asien finns lokala tuggtcbuos
produkter såsom guthku och zurdu i Indien samt
tobak blandad med betet esempelvis i Indonesien
1 Nordafrika ärchemmu en vida använd produkt
Dessa typer av produkter i Asien och Afrika inne

håller ofta betydligt hngre haller av oonnkade

amnenlumfort med snus

ÅRLIG TILLVÄXTTAKT. CIGARETTER OCH
RÖKFRIA PRODUKTER, 2010—2019 {CAGRI2I

in

Konsumtionen uv rskfriu produkter (nnun, niku
tmnpnrhinner och mcml snuffj i Skandinavien och i

USA hur ökut under dvi senaste dncennmel.

TDBAKSKONSUMTIONEN 1 SVERIGE
1970—2019 (VOLYNJSI

see uun

Kav hjrvmvntvr 5vnm v’ivi A.iv vs ga obaksprvduvter nkLvdrar v cmnarotivr
1 Kativ Swo’Jlbb MvVh ich vri.,s”cst mat

Kaua Sid sh Mach vs mat

Th!iidca’

DEN GLOBALA TOBAKSMARKHADEN
[VÄRD E(ii

riga Norge

• Rdkfria produkter

Cigaretter

•
AlLa ösriga tubakupradukter

* Rökfria produkter

ana600

::200

0 0
usu tgit

Rokfri tobak är nn lmtvn tobvkskategerijumfart
med cigvrettkutegnrin

2519

Seus Imitjueer dusurl

Cigaretter [miljueer paketl

1 Svnrige hur snunknnsumtmnven ökat
samtidigt som cigurnttkonuumtiunen har
minskat.
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Koncernen! Verksamhet

/ rIDkornmantar / Or9anieaflrin / Marknad Iver ksarnhvt

VÅRA MARKNADER

/ Skjdsreduk:iin / Inom till fzrvaltriingsberäftvlse

Snus och nikotinportioner
i Skandinavien
Den skandinaviska marknaden för segmenten snus
och nikotinportioner sammantaget uppgick titt cirka
670 miLjoner dossr under 2019. en ökning med mer
än 7 procent jämfört med året innan)1 Den största

deten av denna tillväst ksm från den snabbt väsande
kutegorin för nikotinportioner som motsvarade 9 pro

cent av snuskategorin i votym under stat et av 20t 9.
Konsumtionen av snus har mer och mer övergått från
truditionetta fövvnusprodukter titt portionssnus, och i

stutet av 2019 stod pvrtionssnuset för mer än 86 pro
cent av snusvotymerna i Skandinavien)1 Smedish

Match har den tedunde positionen på den skandina

viska marknaden för segmenten snus och nikotin
portioner sammantuget med Sverige som största
mirknud. Den skandinaviska marknaden inktuderar

avon portionsprodukter som varken innehåtter tobak
ettni nikotin.

Viktiga varumärken
Snus, Sverige Generat, Göteborgs Rapé, Kutiber,

Kronan, Ettan, Grov, Catch
Snus, Norge: Generat, G3, The Lab, Nick & Johnny
Nikotinportioner, Sverige och Danmark ZYN
Nikotinportioner, Norge 6i

Portionsprodukter stan tobak och nikotin, Sverige och

Norge Dnico

Swedish Match Leveransvotymer
Imitjoner dosor)

Snus och nikotinportioner utanför Skandinavien

Viktiga varumärken
Snus: Generat

Nikotinportioner. ZYN. G 4

Konkurrenter
NIK0TINPORTI0NER 1 USA

Moist snuff i USA
Votymerna på marknaden tör moist snutt i USA är
sarskitt stora i de södra och mettersta detstaterna
vid Attanten. Swedish Match beräknar att mark
naden uppgick titt ungefär 1,5 mitjarder dosor under
2019 Tittväot inom segmentet för portionsprodukter
kompenserade delvis tör minskningen inom eeg
mentet för tösprodukter Segmentet för portionspro
duktvr utgör cirka 17 procent av marknaden för

moist snuft. Swedish Mutch är den tredte storsta
aktören inom kategorin för moist snutt i USA.

Viktiga varumärken
Longhorn, TimberWott

• swedish Moieh

• ear t8eyneids

• Aitnia tsssTCt

* evrige

Swedish Maicti och braiiscliesiimai, hoiär 201 t, mali i aniat dosor

s;.at och risker HUharhot AktohgarirJGrrciohcrt FWansiafla TiflCG1r Bciasstyt’ning

e

Den största marknaden försnus och nikotinportioner utanför Skandinavien är USA. Snuskate
gorin i USA är titen och votymerna har under de senaste åren varit i stort sett oförändrade.
Under 20t9 uppskattar Swedish Match att marknaden uppgick titt ungefär 60 mitjoner doser
och Swedish Match är den tredje största aktören på denna marknad. En retativt ny produkfka
tegori i USA är nikotinportioner. Kategorin väver i snabb takt och under 2019 uppskattas mark
naden ha uppgått titt ungefär 60 mitjoner doser, en ökning från cirka 12 mitjoner doser under
2018 Utanför Skandinavien och USA har Swedish Match vått snus i Mutaysia och på vissa andra
marknader och har under året börtat sätju snus i Schweiz titt föttd av att tandets hogsta tede
rata domvtot i ma hevtutade att häva snustörbudet. Under 2019 våtde Swedish Match även
nikotinportioner på ett antat europeiska marknader och företagets prodokter finne nu tittgäng
tiga i begränsad skata i titt enempet Estland, Gröntand, Kroatien, Stovenien, Storbritannien,

Tteckien, Tyektand och Dsterrike.

Swedish Match Leverans
voLymer Imitjoner dosor)

SNUS OCH NIKOTINPORTIONER
UTANFÖR SKANDINAVIENOI

62,8

Ii
2018 2819

• swedish Maich

• son tReynoids

•
• Ovnige

Konkurrenter
SVERIGEIt NORGE1i

• Swedish March — ,a

• imeeriai

• SAn

• Jigianrohases
iniernetionat

• anriea

Swedish Maitir cci: bcin,cbeci:nrai, hciJr zorn, nrao : dviii deunn
0 inhtsderar snvcooiyrner trOn dai:ini cc tc:varv icr Snilandscous 122 auguci: 201 St Skandinavien avser Sverige, Norge

och Oanmurk

SNUS OCH NIKOTINPORTIONER°1

Swedish MatCh Leverans
voLymer (miLjoner doSor)

MOIST SNUFF

KONSUMTION UPPDELAT 1 PRISSEGMENT

SVERIG Eli

Segment Konkurrenter
MOIST SNUFFiI

Segment
MOIST SNUFF UPPDELAT
1 FORMAT1i

Rulla Swedish Maich vsi:mai hacerade pS N:eisoedaia, work
nadcn lär scas ack nikci:cpocsceercainmaniagei lneklus:oe
inbakisier i Saen:gel. heiär 201 v

0 Nihohneorhnnerar nrale eradukrer som :nnehilinr nikoirn,
mcv ingen inbek Oer tinnsnrsso marknaden. neompeivis
Norge, svin lär narnarande inre hoJier e:koi:vporhnnor uiuo
inb,ab For dem marknaderna avser a:kci:npnri:onor pradukier
snm innekOlier ev l:ien andel inbak
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Koncernen 1 Verksamhet Stra3,. ser trc;’n, il;. Ftf rrc)r B.[.&; styens

/ ID rircnarttdr 0 aii’sst’cn / Marknad / S rsrnliet / Skin, edi.ieirt 1 fntro tiL im ‘;jLi. rqs- -rUttuse

Cigarrer 1 USA Tuggtobak i USA och Europa
Den amerikanska marknaden för maskintitt

verkade massmarknadscigarrer exklusive

‘Little cigars” [ett segment som Swedish

Match inte ärverksamt il beräknas av Swedish

Match ha minskat något under 2019 matt

volym och uppgick till ungefar 7,5 miljarder

cigarrer Minskningen av kategorivolymen var

hanfortig till homogenized tobacco leaf

segmentet (HTL) Segmentet för natural leaf

cigarrer fortsatte att uppvisa tillväxt Mark

naden at starkt konkutrensutsatt med en hög

frekvens av kampanjaktiviteter samt lågt priv

satta produkter Swedish Match ,ir den storsta

aktören inom segmentet föt natural teaf och

är även aktivt i segmentet för HTL Baserat på

tevetansvolymer uppskattat Swedish Match

alt företaget är den näst storsta aktören på

marknaden fot massmarknadvcigarrer i USA

Viktiga varumärken
Garcia yVega, Dame by Garcia y Vega, 1882,

White Owi, Jackpot

fl L tt’e g.rc er en koteger av igarrer rad filter,
mdcx’ .cg jr cv 5 stk:kcr i i,ket ned :igarottert

synd fl Ma’r n ,ch xra’,’.batrmct ter mccv
fl yvrer exK’us.ve ‘‘t.’ er hetOr 29’°

Konkurrenter
MASSMARKNADSCIGARRER21
(EXKLUSIVE “LITTLE CtGARS”)

• SwediCh

•
• inprii

fina Branwl

C Aitrre IMiddietent

• Ovrige

MAS5MARKNADSCIGARRER°’

• HTLnnrat32%l

• HTLitgprrt13%l

• ‘Nti,ri ieet’wiiil21%t

• ‘Nefliri roiid ief (ln%I

• Pipexigw’ 22%)

0vrig t2%t

Swedish Match teVerans
votymer tmitjoner cigarrer)

MA SS MARKNADSCIG ÅR R ER

Swedish Match väller tuggtobak i USA samt chew bags och
tobacco bits på vissa europeiska marknader Marknaden for
tuggtobak i USA har minskat kontinuerligt under en längre
tid och uppskattningsvis med cirka 5 procent under 2019,

j tinje med den historiska trenden. Swedish Malch arden
storsta aktören på marknaden för tuggtobak i USA.
Premiumsegmentet, inom vilket Swedish Match hat en

ledande position, beräknas ha minskat med cirka 11 pro

cent Under året tog Swedish Match marknadsandelar inom

både premium- och tågprivsegmentet och volymminsk

ningen var lagts än totalmarknadens volymminskning
(Europa at marknaden for chew bags och tobacco bits liten
men har okat i flera länder Danmark ar en av de storsta

marknaderna och Swedish Match uppskattar den årliga

konsumtionen till mer an 2 miljoner dosor (och med for-
varven av V2 Tobacco under 2017 och House of OliverTwist
under 2018 har Swedish Match breddat sin geografiska
räckvidd för tuggtobaksprodukter Marknaderna for tugg

tobak i Europa har den senaste tiden påverkats negativt

av don regutatoriska utvecklingen samt av fillvaxten for

nikotinportioner på vissa marknader.

Viktiga varumärken
Tuggtobak, USA Red Man

Chew bags, Europa Thunder, General Cxl

Tobacco bits, Europa Oliver Twtst

Konkurrenter

TUGGTOBAK 1 USA1t

•
• sweriin

BATlRmnoiwAnierixnI

Tändprodukter gtobaLt
Tandprodukter inkluderar tändstickor, Ian-

date och ovriga kompletterande produkter

Traditionella tandsticksprodukter har minskat

på de flesta marknader under det senaste

årtiondet Bruket av tändare har visat tillväxt

på vissa marknader, mest noterbarl i Asien

Swedish Match har en stark narvaro i Latin

amerika. speciellt med tandstickor i Brasilien,

samt i stora delar av Europa och Asien!

Sttllahavsreg ionen

Viktiga varumärken
Tändstickor. Solstickan [Sverige), Niledals

[Norge], Fiat Lxx [Brasilien), Redheads

[Australien]
Tändare Cricket Iglobalt]

Konkurrenter
Konkurrensen nom tändstickor skiljer sig at

för olika marknader. Konkurrenter inom tan

dare sr Bic, Tokai, Flamagas samt stf antal
asiatiska tillverkare

Swedish Match
teveransvotymer
TÄNDSTICKOR (mitjarder)

64,5

2018 2019

TÄNDARE (mttjonerl

333,9 —

fl
2018 2019

Swedish Match teveransvotymer
ttusen poundsi

Swed,nh Mamk ch brqkesflvrat, hetOm 2219
Fxkas,ve volyrrier for xo,Vaktet,itverkr ng

Segment

1703 1692

2018 2019

Segment
TUGGTOBAK 1 USAti

TUGGTOBAK 1 USA21

6 093 0 681
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Koncernen! Verksamhet Sra och risr Fi’2oi2LL-] tot1er

/ VD-kommentar / 0rgani,atiun / Marknad / Verksamhet - /Skader’rJukhcn / otro tiLl forialtningsbecattelse

/ Snus och moist snuff ‘ -, 1 Tand proc ut ter

Swedish Match väL positionerat för framtiden.

[)en skandinaviska marknaden för segmenten snus och nikotin
portioner sammantaget fortsatte att uppvisa en stark utveckling under
2019 och tillväxten var hänförlig till moderna och innovativa pro
dukter. Swedish Match volymer ökade under året i Sverige, Norge och
Danmark. 1 andra delar av Europa finns en potential för mnovativa
rökfria produkter och Swedish Match har introducerat nikotinpor
tioner på tlcra marknader. 1 Schweiz hivdes under 2019 fiirhtidet mot
att sälja och distribuera snus och försäljning av snus är därmed tillåten
på denna marknad. 1 USA blev Swedish Match det första tobaks
bolaget att erhålla Moclificd Risk Tohacco Product (MR’UP) status frän
Food and Drug Administration (FDA) för dess portfölj av snuspro
dukter med varumärket General, inklusive produkter med smakerna
mint och wintergreen. Marknaden för nikotinportioner i USA tbrt
satte att uppvisa en imponerande volymtillväxt med Ssvedish Match
i ledande position. Pä marknaden lör moist snciffi USA crhjuder
Swedish Match attraktiva alternativ inom de snabbast växande seg
menten — portionsprodukter och de större “tubs” förpackningarna.

Strategi
Swedish Match vision är en värld utan cigaretter och företaget
erbjuder konsumenter alternativ som både är uppskattade och
väsentligt mindre skadliga än rökning. Rökfria alternativ, såsom
snus och moist snuif samt innovaUva produkter som exempelvis
nikotinportioner, är en viktig del för att uppnå visionen. Utveck
lingen i Skandinavien visar att allt fler konsumenter väljer snus och
nikotinportioner framför cigaretter. Swedish Match arbetar dedi
kerat med att fortsätta utveckla den växande snus- och nikotinpor
tionskategorin 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 väl
etablerade och nya varumärken, analysera konsumenternas behov,
bedriva forskning, produktinnovation samt att ge service till företa
gets kunder/äterförsäljare.

Swedish Match kommer att dra nytta av sin unika position inom
snus, nikotinporfioncr och moist snuif och fortsätta innovations
arbetet med att ta fram nya och förbättrade produkter av hög
kvalitet. Swedish Match strävar efter att driva kategoritillväxt
och bibehålla en ledande position i Skandinavien. 1 USA kommer
vi fokcisera på de snabbast växande scgmcntcn såsom nikotin
portioner, moist snuiTi portionsformat och snus. 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
22 procent och uppgick till 7484 MSEK (6 127). Rörelsercsultatct
ökade med 25 procent till 3477 MSEK (2791). På den skandina
viska marknaden ökade Swedish Maich nettoomsättning till följd av
ökade volymer och en positiv nettoetlekt av pris- och pruduktmix.
För Swedish Match verksamhet för moist snuif 1 USA minskade
nettoomsättningen i lokal valuta. Det sammantagna rörelse-
resultatet för saL ningar på snus och nikotinportionsprodukter
utan tobak titanför Skandinavien förbättrades markant. Rörelse
marginalen för året var 46.5 procent (45,6).

*

- ‘. , -

Marknaderna för rökf tia aLternativ, där innovativa produkter i stor utsträckning driver utvecklingen, har
uppvisat stark tiLLväxt. Som tedande aktör i Skandinavien och med en snabbt utökad närvaro i USA är
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Koncernen! Verksamhet
0

Sti4)e oc ilsket FI&;ii F:iäLia rprir

/V)-kor’rints / 0anIsatin /t4arknad /Verksamhet

/ Snus och moist snutf / 1 1irixiutt

SKANDINAVIEN
Swedish Match är det ledande snusföretaget i Skandinavien och har
starka marknadspositioner i både Sverige och Norge. 1 Sverige är
General, en premiumprodukt, det största varumärket på marknaden,
medan Kronan och Kaliber tillhör de ledande varumärkena inom
lågprissegmentet.1) Även i Norge är General företagets största snus
varumärke, vilket inkluderar utbudet av G.3. Swedish Match säljer
också nikotinportioner på den skandinaviska marknaden. 1 Sverige
marknadsför Swedish Match ZYN, en nikotinportionsprodukt utan
tobak. 1 Norge marknadsför företaget produktserien G.4 som inne
håller en liten andel tobak. 1 Sverige och Norge säljer Swedish Match
även Onico, det ledande varumärket för portionsprodukter utan
tobak och nikotin. 1 Danmark, har Swedish Match en närvaro med
ZYN inom det växande segmentet för nikotinportioner.

Marknad
Den skandinaviska marknaden för segmenten snus och nikotinpor
tioner uppgick sammantaget under 2019 till ungefär 470 miljoner
dosor, vilket är en ökning med mer än 7 procent jämfört med året
innan.’1 Merparten av denna tillväxt kom från nikotinportioner
som under slutet av 2019 stod för 9 procent i relation till snuskate
gorin i volym.

Historiskt har konsumtionen av snus förflyttat sig frän traditionella
lössnusprodukter till portionssnus och i slutet av 2019 stod portions
snuset för mer än $6 procent av volymen i Sverige och Norge tillsam
mans.1 Pa senare tid har konsumtionen förtlyttats till mer innovativa
portionsprodukter. Swedish Match leveransvolymer i Skandinavien
ökade med mer än 2 procent mätt i antal dosor, medan de underlig
gande organiska volymerna (exklusive kalender- och hamstrings
cfkkter samt förvärv) beräknas ha ökat med cirka 1 procent.

Sverige har mer än 1 miljon snuskonsumenter och antalet konsu
menter ökar.2 Uppskattningsvis snusar mer än 24 procent av
svenska män och mer än 7 procent av svenska kvinnor regelbundet.
Andelen kvinnor som snusar har ökat under de senaste åren samti
digt som deras bruk av cigaretter har minskat.21 Konsumtionen av
nikotinportioner är mer viktad mot kvinnor och det beräknas att
mer än hälften av nikotinportionskonsumenterna i Sverige är
kvinnor.2 1 Den genomsnittliga nikotinportionskonsumenten är
också något yngre än den genomsnittliga konsumenten av snus.

Enligt Swedish Match beräkningar växte den svenska snus- och
nikotinportionsmarknaden i volym med ungefär 7 procent under
2019 jämfört med föregående år. Nikotinportioner stod för mer-
parten av denna tillväxt men även den svenska snusmarknaden
växte. Tillväxten för snus och nikotinportioner vari huvudsak hän
förlig till premiumsegmentet. Denna utveckling speglar det fortsatta
marknadsskiftet frän traditionella portions- och lössnusproduktcr
med ett högre pris till portionsprodukter med en något lägre konsu
mentprisnivå. Volymerna ökade också inom lågprissegmentet på
den svenska snusmarknaden men tillväxttakten var lägre än inom
premiumsegmentet.’ Marknadsvolymerna för nikotinportioner har
uppvisat en snabb tillväxt och i relation till den svenska snusmark
naden stod detta segmeot för 6 procent.’1 Nikotinportioner är inno
vativa och moderna produkter med en prissättning som är i paritet
med det högre prissatta premiumsnuset. Den snabba tillväxten för
dessa produkter har bidragit till en positiv pris/mLxetfekt på mark
naden för segmenten snus och nikotinportioner sammantaget.

1 Sverige är Swedish Match position som starkast inom snus och
mer specifikt inom premiurnsegmentet på snusmarknaden. Före-

/Skdrs-Jjfricn !)ntro titt fDn, tr.t,osber-3tteL,e

tagets volymer inom detta segment ökade under året men mark
nadsandelen minskade. Inom snusmarknadens lägprissegment var
konkurrensen fortsatt intensiv under året och Swedish Match
volymer och marknadsandel minskade. Swedish Match marknads
andel för nikotinportioner är betydligt lägre än andelen av den
svenska snusmarknaden, men marknadsandelen inom detta
segment ökade något jämfört med föregående är.

Under de senaste 20 åren har den norska marknaden förändrats
från att ha varit en liten traditionell snusmarknad till att vara en
Stor Snus- och nikotinportionsinarknad med tillväxt hänförlig till
nikotinportioner. Under den här perioden har konsumtionen av
cigaretter ersatts av snus och nikotinportioner, särskilt bland yngre
vuxna. Den norska marknaden består enbart av premiumprodukter.
1 likhet med Sverige är majoriteten av de norska nikotinportions
konsumenterna kvinnor, och den genomsnittliga nikotinportions
konsumenten (både kvinnor och män) är också yngre än den
genomsnittliga snuskonsumenten.

Den norska marknaden för segmenten snus och nikotinportioner
sam mantaget uppskattas av Swedish Match ha växt med mer än
5 procent i volym jämfört med föregående år. Kategorin för nikotin
portioner 3) ökade medan kategorin för snus minskade. Storleken på
nilcotinportionssegmentet stod för över 19 procent i relation till den
norska snusmarkoaden i volym.’1

1 likhet med Swedish Match position på den svenska marknaden
är positionen i Norge starkare inom snus än inom nikotinportioner
och företaget är kraftigt underrepresenterat inom detta segment.

Swedish Match marknadsandel i volym inotn snus beräknas ha ökat
med cirka 1 procentenhet under året samtidigt som företagets
marknadsandel inom nikotinportioner uppskattas ha minskat med
cirka 2 procentenheter.’)

Ra ii Sv; d sh Mi — ;oymcst mi’ baser adc. 1 N olson data oxklv vo tobak stor i Svonryel, hotar 20’?
Kalla ipsvs heroin, Mrrk.t Ropert 20’

2 i Nnr9o 01.555 2rrr Swnd h Mat. 0 n.b irnpsri!o’or 2 snus separat Nrkotrnportiorer. som ,nseh0l’or en tor snio tobak.
regleras -om n ds onl’’ norsk agJ iV

aF.

s’”fr
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* Koncernen! Verksamhet Sb ji cc öSflZ. Hftbarh- Föansi1ta ta]po.it

/ VD-kommentar / Organsafion / Mar kn-31 / Verksamhet / Skaderdukion / otro tiii iova1t.ingsberattLs

/ Snus och moist snuff / Tandcroduktr

High[ights
Under senare år har Swedish Match varit framgångsrikt i premium
segmentet på den svenska snusmarknaden med de attraktivt pris-
satta produktserierna XR och One. Dessa produkter har attraherat
konsumenter som vanligtvis köper både högre och lägre prissatta
produkter vilket har bidragit till volymtillväxt för premiumpro
dukter. Under 2019 fortsatta företaget att bygga vidare på styrkan i
varumärket XR med lanseringar av nya sntisvarianter inom denna
produktserie, såsom exempelvis XRGöteborgs Rapé Sparkling Slim
White. Swedish Match har också positionerat om produkterna för
snusvarumärket General Onyx som har ett distinkt utseende med
onyx-svarta portioner. Med dessa premiumerbjudanden till attrak
tiva priser, kunde Swedish Match förbättra sin konkurrenskraftiga
position och begränsa företagets andelsminskning inom premium
segmentet under den senare delen av året.

På nikotinportionsmarknaden i Sverige fortsatte Swedish Match
att utvidga distributionen av företagets nikotinportionsvarumärke
ZYN som först lanserades i USA innan det introducerades på den
svenska marknaden. Företaget erbjuder två produktformat av ZYN
i Sverige. Slim och Mmi Dry, där den stora skillnaden är att ZYN
Slim har en något mjukare och fylligare känsla. Under året utökades
sortimentet av ZYN med nya produkter i bäda dessa format. Nya
Lanseringar på marknaden var exempelvis Apple Mint, Ginger
Blood Orange och Lemon Spritz i Slim-format, samt Spearmint och
Espressino i Mmi Dry-format. Volymerna för ZYN och Swedish
Match marknadsandel inom denna snabbt växande kategori ökade
under året och företagets ambition är att ta en högre andel av
kategoritillväxten.

1 Norge uppskattar Swedish Match att nikotinportioner stod för
all tillväxt för marknaden för segmenten snus och nikotinportioner
sammantaget medan snuskategorin minskar i volym. Swedish
Match tog marknadsandelar inom snus med stöd från varumärket
G.3, med egenskaper säsom mjuk passform, minimal rinnighet och
en långvarig snusupplevelse. Volymerna för lössnus och det mer
traditionella portionssnuset fortsatte att minska.

Inom det snabbväxande nikotinportionssegmentet i Norge var
konkurrensen fortsatt hård och Swedish Match förlorade marknads
andelar trots nya lanseringar under året med varumärket G.4,
såsom G.4 BLUSFI, G.4 TACT och G.4 FIZZY. Produktserien G.4
lanserades under 2017 och är utvecklad med innovativ teknologi för
att ge konsumenten en mjukare känsla.

1 Swedish Match sex egna butiker i Sverige erbjuds en unik
upplevelse där konsumenter kan lära sig mer om snus och nikotin
portioner samt om företagets produktsortiment. Butikerna är även
en idealisk plats för att informera om nya produkter. Den första
butiken öppnades 2012 i centrala Stockholm och nu finns butiker
även i Göteborg och Lund samt i Strömstad, Åre och Charlotten
berg — de sistnämnda belägna nära den norska gränsen. Swedish
Match erbjuder också butiksupplevelsen online genom en
e-handelstjänst.

USA

1 USA säljer Swedish Match nikotinportioner under varumärket
ZYN och snus under varumärket Generat. Prissättningen för ZYN
och General nsotsvarar nivån för produkter inom premium
segmentet lär nioist snoft.

Swedish Mateh varumärkesportfölj för moist snuffhestär av
produkter inom lågprissegmentet, både inom lös- och portions
produkter. Swedish Match största varumärke i USA är Longhorn.

Marknad
Nikotinportioner är en relativt ny kategori i USA men tillväxten har
varit stark. Swedish Match uppskattar att denna marknad i USA
uppgick till ungefär 60 miljoner dosor under 2019, en ökning frän
13 miljoner dosor under 2018. Flera av Swedish Match konkur
renter gjorde under 2019 entré på marknaden genom aggressiva
produktlanseringar, ett bevis på att kategorin är attraktiv. Det tinns
en stor tillväxtpotentiat för nikotinportioner eftersom dessa pro
dukter kan komma att uppskattas av en större del av den vuxna
tobakskonsumerande befolkningen som diskreta alternativ.

Marknaden för snus i USA uppgick till ungefär 60 miljoner dosor
under 2019, vilket i princip är på samma nivå som under de senaste
ären.’ Swedish Match beräknar dess marknadsandel avsnusmark
naden till ungefär 10 procent.

Moist snuffsäljs över hela USA men volymerna är särskilt stora i
de södra delstaterna samt i de mellersta delstaterna vid Atlanten. De
flesta konsumenterna är män. Pä marknaden för moist snuif råder
intensiv priskonkurrens. Swedish Match beräknar att marknads
volymen för moist south USA minskade med cirka 1 procent ttnder
2019 jämfört med föregående är. Marknaden uppgick till mer än
1.5 miljarder dosor varav portionssegmcntet utgjorde cirka 17 pro
cent av denna marknad. Swedish Match totala volymer mätt i antal
dosor minskade jämfört med föregående år. För heläret 2019
beräknar Swedish Match att företagets marknadsandel sett till
volym uppgick till ungefär 8 procent.

7 W&LFT-
t.- 1 i

il Kala Swedish Maich och oranschostimal

Swedish Match 2019 / 16



.
Koncernen 1 Verksamhet St t.ig 31nk2 H3r:1e Aki Frib3 i

/VD—k)rir .t ir / 0r.us.n / Makr ir / Verksamhet ‘ / S Jereduk’ion / rtro titi rlatrrQs’rJt .et—

Hightights
Under 2019 utökade Swedish Match distributionen av ZYN från

den västra regionen tu] hela USA och i slutet av året fanns ZYN till
gänglig i 67000 försäliningsställen. Samtidigt som distributionen
utvidgades fyrfaldigt under året var volymtillväxten för ZYN även
ett resultat av en ökad omsättningshastighet per försäljningsställe.
Leveranser av ZYN i USA uppgick till 50,4 miljoner dosor under
året, en ökning från 12,7 miljoner dosor föregående år. Marknads
data visar att utvecklingen i de nytillkomna regionerna är i linje
med, eller bättre än, utvecklingen i den tidigare etablerade västra
regionen efter en jämförbar tid pa marknaden. För att hantera den
ökade distributionen och den ökande omsättningshastigheten per
försäljningsställe har Swedish Match sedan 2017 gjort betydande
investeringar i produktionskapacitet för ZYN i USA. Under början
av 2019 kom produktionen igång när den första fasen av projektet
slutfördes och den andra fasen av projektet slutfördes under den
senare delen av året. Den tredje fasen i detta projekt förväntas slut-
föras i början av 2021, vilket kommer att innebära en fördubbling av
den nuvarande kapaciteten och en total tillverkningskapacitet i USA

om drygt 150 miboner dosor årligen. Till följd av succén för ZYN
har Swedish Match nyligen beslutat att åter igen utöka kapaciteten.
Den fjärde fasen, som är planerad att stutföras under 2022, kommer
att innebära en utbyggnad av fabriken och tillverknings- och pack
ningslinjer som kommer att utöka den årliga kapaciteten till mer än
200 miljoner dosor.

1 USA säljer Swedish Match snus under varumärket General, det
ursprungliga svenska snuset, genom tobakister, servicevaruhandeln
och andra utvalda butiker. 1 oktober beviljades Swedish Match som
första tobaksbolag MRTP status av FDA för åtta General snusvari
anter, inklusive produkter med smakerna mint och wintergreen. 1
dess slutsats fann FDA att General snus, som produkterna faktiskt
används avkonsumenterna, avsevärt kommer att minska skadorna
och risken för tohaksrelaterad sjukdom för enskilda tobaksanvän
dare och gynna folkhälsan som helhet med beaktande av både
användare av tobaksvaror och personer som för närvarande inte
använder tohaksvaror. Klassificeringen MRTP gör det möjligt för
Swedish Match att marknadsföra produkterna med följande risk-
beskrivning — “Att använda General snus ger en lägre risk att
utveckla muncancer, hjärtsiukdom, lungcancer, stroke, emfrsem
och kronisk bronkit än vid användande av cigaretter” — tillsammans
med standardiserade hälsovarningar som krävs för alla rökfria
tobaksvaror.

Volymutvecklingen under 2019 pa marknaden för minst snuffi
USA var fortsatt svag, men tillväxten mätt i värde ökade. Samtidigt
som premiumsegmentet minskade, växte lågprissegmentet.’
Konkurrensen var fortsatt intensiv mellan de största aktörerna, i
synnerhet inom lågprissegmentet. Även om Swedish Match volymer
och marknadsandelar minskade för varumärken med ett högre pris
inom lägprissegmentet har företaget bibehållit dess ställning med
varumärket Longhorn. Swedish Match har också stärkt positionen
inom det växande segmentet för portionsprodukter. Ungefär

83 procent av det moist snuif som säljs i USA är inom det traditio
nella lösformatet.1 Under de senaste åren har dock andelen moist
snoif som säljs i portionsformat ökat. Enligt Swedish Matchheräk
ningar ökade portionssegmentet med cirka 3 procent sett till volym
under 2019. Swedish Match volymer minskade för moisi snuffi lös-
format men för portionsprodukter ökade volymerna stadigt och
företaget slog därmed ett nytt rekord med en marknadsandel om
ungefär 8 procent inom detta segment.

GEOGRAFIER UTANFÖR SKANDINAVIEN OCH USA

Utanför koncernens hemmamarknader fortsätter Swedish Match
arbetet med att etablera snus och nikotinportioner i andra länder
och företaget ser goda förutsättningar på lång sikt.

Under 2019 har Swedish Match lanserat ZYN i begränsad skala
på ett flertal marknader utanfor Skandinavien och USA och i slutet
av året fanns ZYN tillgänglig i butiker på marknader såsom Estland,
Grönland, Kroatien, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland
och Österrike.

Utöver expansionen av nikotinportioner fortsätter Swedish
Match även att etablera en närvaro med snus på utvalda marknader.
Under 2019 har Swedish Match sålt snus i Malaysia och på vissa
andra marknader och har under året börjat sälja snus i Schweiz. På
grund av den regulatoriska utvecklingen i Kanada, har beslut fattats
om att lämna den kanadensiska snusmarknaden.

Under 2(119 dömde den högsta federala domstolen i Schweiz att
försäljningsförbudet för snus i Schweiz är i strid med grundlagen
och därmed saknar rättslig grund. Domstolen anförde bland annat
att svenskt snus är mindre farligt än andra tobaksprodukter som
tillåts säljas på den schweiziska marknaden. Domen hade en
omedelbar verkan och Swedish Match säljer nu snus i Schweiz.

/Snus och moist snuff 1 1jnr.rdt..ktr

KJLIJ 5vod;sh Mat:h ocri oranschostimaL
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/ Snus och moist snuff

FAKTA OCH SIFFROR

SNUS OCH MOISI SNUFF
HIGHIIGHTS
• Stark marknadstibväxt i Skandinavien för

segmenten snus och rnkotinportioner
sammantaget.

• Swedish Match teveransvolymerförsnus och
nikotinportioner sammantaget ökade i både
Sverige och Norge.

• Snus förbudet i Schweiz upphavdes.
• 1oktober erhöll Swedish Match Modified Risk

Tobacco Product (MRTP] status från FDA for åtta
General snusvarianter.

• Nationell lansering av ZYN i USA och ökad
omsättningshastighet per försäljningsst3lle.

• Swedish Match lanserade ZYNpå ett flertal
marknader utanför Skandinavien och USA.

• Volym- och andelstillväxt för moist snuff
portionsprodukteri USA.

MSLK 2019 2018 20171,

Nctloornsaitnir’9 7 484 6127 5 686

Rorelseresuitt 3 477 2 791 2 358

Rorelsemarginal, % 66,5 45.6 43.0

Invesleringar materiella
arIaggn:ngs1ittgngar 536 518 21 1

Medelanlat 3n5IaLlda 1445 1 327 1 204
‘t Exklusive storreengflngspnstrr
0 Orrirakriat enlighet rend iFRS 15

/ 1 Jrtrtprduk tv

SNUS OCH NIKOTINPORTIONER 1 SKANDINAVIEN

SNUS, NIKOTINPORTIONER OCH MOIST SNUFF 1 USA
Viktiga varumärken:
Moist snuff: Longhorn, Timber Wolf

Snus: Generat

Nikotinportioner: ZYN

• Swedish Match

BATIReynnLds
American)

• ALtria

•

Viktiga varumärken:
Snus, Sverige: General, Göteborgs Rapé, Kaliber, Kronan, Ettan, Grov, Catch
Snus, Norge: General, G.3, Tho Lab, Nick & Johnny
Nikotinportioner. Sverige och Danmark: ZYN
Nikotinportioner, Norge: G.6
Portionsprodukter utan tobak och nikotin, Sverige och Norge: Onico

SWEDISH MATCH MARKNADSANDELAR

Marknadsandelar lp_occnh)Il

Snus, Sverige

Snus, Norge

Nikotir.produkter, Sverige

Nikotinprodukter Norge2

2079 2018 Frirundring. %-andel

61,5 66,2 —2,7

55.5 56,6 0,9

25,8 19,7 6,1

15.4 17.6 —2.2

NYCKELTAL1I

il Swedish MaNS nstimai baserade pS Nivlsendala exklusive lobakister och online. iorsaljnrng)- 13-veckor till 29 december
2019 respektive 90 decenrber 2018. Samtliga estimai tor den svenska mar knadnn har uppdaierats lär att reflektera Sir
andririgar i Nieisirns daiaunidvrlag Data tår b3de Ords och ivregOende 9rs perioder inkluderar iorvårvade varumårken
vrider 2018
Nikviinportioner i Norge rnneir3lter en liten andel tobak av rrgteringsskal

KONKURRENTER - NORGEKONKURRENTER — SVERIGE

Swedish Match

Imperial Orands

BAT

Japan Tobacco
international

•
Kalla Swedish MaNh vetynrestimut baserade
p3 Nintsendeta (Cxki’.OOsn tobakinteri, heIN 2019.
mått i antal doser

Swedish Match

Imperiat Brands

• BAr

•

Kalla Swed,sr, Natur volyrncui iii have; ode
p3 Nieisendato, toUr 2019, -,r,iii antal doser

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

MSEK
8 000

ä000 60

2015 2016 2017 2019 2019

• Nettoomsältning • Rorelseresoiiat — Rörelsemargievi. %

KONKURRENTER — MOIST SNUFF 1 USA KONKURRENTER - NIKOTINPORTIONER
1 USA

ANDEL AV PRODUKTSEGMENT 2019

Swedish Match

•
American)

••
Kåtla Swedish Match veh bia,rvvlrestimat, heOr 2819,
mätt i antal doser

Nettnomsättning Rsrelserescl:al

Kalla Swedish Maleh eck bransehestinrat, helär 2019,
mätt i antal dosor

SWEDISH MATCH LEVERANS VOLYMER
Leveransvotyrner (milloner dosorl 2019 2018 Forandring, 04

Seus och nikotinpoctioner. Skandinove.iii 268.9 263,6 2
Moist snuil, USA 124,0 126,3 —2
Snus och nikntirnport1oner, utanför Skandinavien 62.8 25,3 149

inkluderar snasvolymer trån datum toriorvirv tor Gotlaedssnus l22aagusti 2018i Skandinavien anser Sverige. Norge och
Danmark,
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Fortsatt tiLLväxt för
naturaL teaf-cigarrer
Försäljningen från Övriga tobaksprodukter är
huvudsakLigen hänförtig titt cigarrer och tuggtobak
på marknaden i USA. Swedish Match säLjer även
chew bags och tobacco bits i Europa.

1 USA har Swedish Match en stark position pa marknaden för
maskintillverkade cigarrer, i synnerhet inom segmentet för natural
leaf-cigarrert1 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 tobaksprodukter 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 tillväxt genom
effektiv försäljning och marknadsföring med hibehaHen kostnads
effektivitet. Företaget arbetar för att bibehålla sitt ledarskap genom
att erbjuda högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser
med fokus på produkter inom tlllväxtsegment.

för tuggtobak i USA avser Swedish Match att dra nytta av sin
ledande ställning inom produktkategorin och stiindigt eftersträva
produktivitetsförbättringar. Genom att med kostnadsfokus och
prisledarskap motverka effekten av votymminskningar kan Swedish
Match säkerställa god lönsamhet inom denna minskande produkt-
kategori. För chew bags och tobacco bits kommer Swedish Match
fortsätta utnyttja möjligheterna inom dessa nischsegment.

Ekonomisk utveckting
Nettoomsättningen för produktsegmentet för året ökade med 8 pro
cent till 5 679 MSEK (5 240) och rörelseresultatet ökade med $ pro
cent till 2 113 MSEK (1 956). 1 lokala valutor var nettoomsättningen
för Övriga tobaksprodukter oförändrad medan rörelseresultatet
minskade med 1 procent, en minskning som till största del var
hänförlig till chew bags. Rörelsemarginalen för produktsegmentet
uppgick till 37,2 procent (37,3).

CIGARR ER

Swedish Match har en stark ställning på marknaden för maskintill
verkade cigarrer i USA. företaget har en av de bredaste produkt
portföljerna på denna marknad med smaksatta cigarrer, natural
leaf-cigarrer och sweets-cigarrer under välkända massmarknads
varumärken såsom Game, White Owl, Jackpot och Garcia yVega.

Marknad och hightights
Marknaden för maskintillverkade massmarknadscigarrer 1 USA har
vuxit starkt under de senaste åren men under 2019 beräknar
Swedish Match att marknaden för maskintillverkade massmark
nadscigarrer minskade något mätt i volym och uppgick till ungefär
7,5 miljarder cigarrer exklusive little cigars2. Volymminskningen 1
kategorin var hänförlig till segmentet för homogenized tobacco leaf
cigarrer (HTL)31 och isynnerhet smaksatta HIl.-cigarrer i lågpris
segmentet. Segmentet för natural leaf-cigarrer fortsatte att uppvisa
tillväxt. Swedish Match cigarrvolymer minskade med lite under
1 procent jämfört med föregående är. Under året fortsatte konkur
rensen att vara intensh Swedish Match uppskattar att företagets
marknadsandel var cirka 22 procent under 2019. Swedish Match
deltar både i marknadens största segment, HI’L, och i natural leaf,
ett mindre men växande segment i vilket Swedish Match har en
ledande ställning. Inom segmentet för natural leaf har rolled leaf
cigarrer uppvisat en snabb tillväxt.

Nati.r at [val cigarrersan har omblad och tackblad gjorda av delar av utvalda tobaksblad som skurits For att forma ombtad och/eller tackolad Der hcvvdsahga skitiraden mo1 [vs naUvI [eaf.cigarrer ann
oandru[iadn c,gsrrr ar att ntagar utgvrs av bacbvd tobak mindre bitar (short titterl stallet tor heta tobaksblad ttvsg i [ert och att mask rer anvands de acta momenten ti.tvorkningsorvcnssen
Lttto olgar ur en kategori av ccgarvr med filter ‘örpackrrngar om2O Sedcsh Match deltar Inte detta markradssogment
Hamuge-ized tabac:a ea’ telL) cgarnr,om har nmblad ch tuckbiad gvrda av homogeniserad tobak som Frnmatts, bivrdats ned vatten och valsats trI/tobaksark tor att hålLa en famn kvalitet
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Volynnillväxtcn för natural leaf-cigarrer under varumärkcna Game
och Garcia y Vega var särskilt stark och bidrog i stor utsträckning
till en ökning i nettoomsittning och rörelseresultat. Efterfrågan pi
foretagets rofled leaf-cigarrer fortsatte att vara stark, Medan voly
merna för Swedish Match rolled leaf-cigarrer ökade under -året,
begränsades tillväxten av en brist på tillgång av tobak som en följd
av den starka efterfrågan. Under året gjordes dock stora framsteg
med att förbättra bristsituationen. Swedish Match volymer inom
FITL-segmentet minskade under 2019.

TUGGTOBAK

Swedish Match är den största aktören på marknaden för tuggtobak
i USA och företagets varumärke Red Man är landets mest sålda.
Swedish Match säljer också chew bags, en variant av tuggtohak i
portionsformat, på vissa marknader 1 Europa och de största varu
mårkcna är Ihunder och General Cut. Swedish Match har även co
närvaro med Oliver Twist tobacco bits i Europa.

Marknad och highLights
Marknaden för tuggtobak 1 USA har minskat kontinuerligt i volym
under lång tid. Swedish Match uppskattar att marknaden under
2019 minskade i linje med den långsiktiga trenden. Minskningen
var drivet av premiumsegmentet inom vilket Swedish Match har en
ledande position. Inom detta segment var volymminskningen cirka
11 procent. Inom lägprissegmentet, där volymtillväxten var stabil,
uppvisade produkter som säljs i större förpackningar, så kallade
“big bags’ en positiv tillväxt.

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
tuggtobak (exklusive volymer för kontraktstillverkning) minskade
något mindre än totalmarknadens volymer. Swedish Match har ökat
sin marknadsandel i både premium- och lågprissegmentet. För

1 KLl Swedca Motch och brooochcshreot, hol5r 2019

såväl Swedish Match som för marknaden i Stort har volymerna
skiftat mer mot liigprisvarumärken.

Swedish Match mest välkända varumärke, Red Man, är det isär-
klass största i USA och Står för ungefär en tredjedel av marknadens
totala försäljningsvolym. Swedish Match produkter 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 produkuonscfTektivitcten, som att mcd prissättning säker
ställa god lönsamhet. Ett exempel är avtalet om kontraktstillverk
ning med en tredje part som innebär att Swedish Match tillverkar
tuggtobak åt denna konkurrent vid fabriken i Owensboro,
Kentucky, USA. Swedish Match betydande marknadsandel gör det
möjligt för verksamheten att fortsätta 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.

Tuggtobaksprodukter såsom chew bags är ett uppskattat rökfritt
alternativ på vissa marknader i Europa. Under 2017 förvärvades V2
Tobacco, en tillverkare av både chew bags och snus med produktion
i Silkehorg i Danmark. Swedish Match förvärvade under 2018
Elouse of Oliver Twist A/S, en dansk tillverkare av tobacco bits
(tuggtobak i form av portionsbitar från tobak som bearbetats till
stänger) under varumärket Oliver Twist. Produktionsanläggningen
är belägen i Odense i Danmark. förvärven av V2 Tobacco och
House of Oliver ‘Ewist har bidragit till att bredda Swedish Match
närvaro för dessa typer av produkter i Europa och på vissa andra
marknader. Swedish Mateh varumärkesportfölj inkluderar General
Cut, Göteborgs Rapé, Tounder och Oliver Twist. Under 2019 fanns
företagets produkter tillgängliga på ett Ilertal marknader såsom
Danmark, Schweiz, Slovenien, Tjeckien och Tyskland. 1 November
2019 meddelades domar i mål i Tyskland vilka konstaterade att vissa
av Thunder chew bags-produkter och tuggtohak i lösformat som
sålts i l’ysldand ska betraktas som muntobak som inte är avsedda att
tuggas och därmed inte tillätna att säljas yskland. Till följd av
besluten frän domstolen yskiand och mot beaktande av för
ändrad marknadsdynamik på vissa marknader redovisades under
det ljärde kvartalet 2(11 9 en nedskrivning i den europeiska tugg
tohaksverksamheten om 367 MSEK som en större engångspost.
Domarna från domstolen i’lyskland har överklagats.

SAVE 2

.1iMNG C) is

Swedish Match 2019 / 20



.
Koncernen! Verksamhet Stiit2 och rk Htarh FarsieLa rnpiirer

/ VD-komm2nhsr / Oruaniation / Marknad /Verksamhet / Sijeredjktigp / Intro tiU i’otisberatt1i-e
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FAKTA OCH SIFFROR

ÖVRIGA TOBAKSPROOUKTER
HIGH LIGHTS
• Efter flera års tillväxt minskade votymerna på

den totata cigarrmarknaden USA under2øl9,

drivet av HTL-cigarrer

• Swedish Match teveransvolymer minskade

för HTC-cigarrer men ökade for natural

tea f-cigarrec

• Tillväxten för Swedish Match begransades av

brist på täckblad for naturat teafcigarrer.
• Nettoomsattningen for tuggtobak USA och

chewbags i Europa minskade i lokala valutor

NYC KO LTAL’1

MOEK 2019 2018 2017

Nettoonsättnng 5 679 5 260 6 634

Rreiseresuitat 2 113 1 956 1 776

Rdrelsernarg.aal, % 37,2 37,3 38,3

lnvesterrngac materetia
antdggningstllgtngar 109 74 88

Medviantat anst6ttda 3 598 3102 2 839

Exktusya sturm engOrqspsster

CIGARRER 1 USA

Viktiga varumärken:

Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega,

1882, White Owt, Jackpot

SWEDISH MArCH LEVERANSVOLYMER 1 USA

Leverans’iolymer

C,garrer, m1joner

Iuggtobak, tusen pounds
Iexktus vo volymer tor kort etstliverkningJ

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

• Swedish Match

Swisher

imperiat Brands
tiTo Brands)

• Attria

•
Kalla Svn6sh Math och bra ,cbesl’mrai, hot2r 2910

TUGOTOBAK 1 USA

Viktigt varu märke:
Red Man

2019 2018

1692 1703

5681 6093

FörundrinO, %

KONKURRENTER - TUGGTOBAK 1 USA

—7

• Swedish Match

NationatTobacco

•
BÅT IReynoids
American)

NETTOOMSÄTTNING OCH RORELSERESULTAT

MSEK ‘6
6000 60

2015 2016 2017 2018 2019

• Neiioorvsättning — Rrviseressitat — Räroisenrarginat, %

TUGGTOBAK 1 EUROPA

Viktiga varumärken:
Chew bags: Thunder, General Cut

Tobacco bits: Otiver Iwist

Kalla Swndsh Matrh och braocchestmeat, hotOr2Ol9

ANDEL AV PRODUKTSEGMENT 2019

Nettoomsättnirg Roroiseresuitat
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/ Snj och moist snult /Tändprodukter

Ökad
tönsamhet
trots
utmaningar
Swedish Match tändstickor och tändare säLjs över heta
värtden och de viktigaste marknaderna finns i Europa
och Asien samt i BrasiLien och detar av Afrika.

Swedish Match tillverkar och säljer tändare under varumärket
Cricket med ett brett utbud av produkter för både hushållsbruk och
för användning utomhus. Varumärket Cricket står för kvalitet, unik
design och produkterna har säkerhetsattribut såsom “fixed ilame”
teknologi, barnsäkerhetsfunktioner och är tillverkade av brand-
säkert material. Mänga tändsticksvarumärken är emellertid lokala
mccl ett klassiskt varumärke 1 varje land. Företagets tändsticksutbud
inkluderar produkter i en rad olika storlekar och format avsedda för
olika användningsområden. Swedish Match säljer även komplette
rancie produkter under varumärket Fiat Lux i Brasilien.

Strategi

Med en välkänd varumärkesportfölj och starka marknadspositioner
fortsätter Swedish Match att sträva efter “operational excellence”
inom verksamheten för produktsegmentet Tändprodukter. Kon -

cernen strävar vidare efter att bevara och förbättra en redan etlektiv
tillverkning samt att dra nytta av marknadspositionerna. Med högt
ställda kvaliteiskrav, en snabb och flexibel tillverkning samt en stän
digt pågående konsumentdialog kan Swedish Match erbjuda både
kunder och konsumenter de kvalitetsprodukter som efterfrågas till
fördelaktiga priser. Swedish Match kommer att arbeta för att öka
nettoomsättningen och lönsamheten för både tändstickor och tän
date genom kostnadseffektivitet samt genom att öka närvaron mcd
premiumtändare och tändsticksprodukter. Swedish Match kommer
även att fokusera på att utveckla verksamheten för kompletterande
produkter.

Ekonomisk utveckting

Nettoomsättningen för produktsegmentet minskade med 4 procent
och uppgick till 1 200 MSEK (1 246). Rörelseresultatet ökade med
26 procent till 238 MSEK (189), positivt påverkat av försäljningar av
virke samt marktillgängar i Brasilien uppgående till 34 MSEK och

Marknad och highLights
Marknaden för tändstickor har minskat kontinuerligt under lång tid
på dc flesta marknader där Ssvedish Match är representerat. De
största marknaderna för Swedish Match är Europa, Brasilien och
delar av Afrika. Medan volymminskningen för tändstickor under
2019 vari linje med den historiska trenden på många marknader
minskade volymerna kraftigt på vissa marknadcr, särskilt i Brasi
lien. En av anledningarna till den tydliga volymminskningen för
tändstickor i Brasilien var en minskad orderingång till följd av
lagerminskningar hos grossister.

För tändare har marknadsvolymerna varit på oförändrad nivå
eller minskat pä de flesta utvecklade marknader, medan volymerna
har ökat i många utvecklingsländer. Swedish Match största mark
nader ftir tändare finns i Asien och Europa och företaget har även
närvaro på marknaden i Brasilien. Priskonkurrensen är intensiv på
dc flesta marknaderna för tändstickor och tändare.

Swedish Match säljer även kompletterande produkter, såsom
glödlampor, batterier, ralchyvlar och vissa andra produkter, främst
på marknaden i Brasilien. Likt situationen för tändstickor i Brasilien
påverkades marknaden för kompletterande produkter negativt
under 2019 avgrossisterslagerminskningar.

en intäkt om 37 MSEK från gynnsamma utfall i skattemäl i Brasilien
avseende indirekta skatter. Rörelsemarginalen uppgick till 19,8 pro
cent (15,2).
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1 \‘D-k aitar / Orqsaton / Markria / Verksamhet / Skaderidkt,sn / ntto tiLL! iriatt /n’,ter,j!tete

/Snu, och mun ,n’[f /Tändprodukter

TÄN DSUC KOR

Viktiga varumärken:
Sotstickan [Sverige), Nitedats [Norge), Fiat Lux Brasilien),

Redheads (Austratteni

Under året har Swedish Match behållit betydande eller ledande ställningar pä dess
största marknader för tändstickor, däribland Sverige (Solstickan), Norge (Nitedals),
Brasilien (fiat 1.ux) och Australien (Redheads). Nettoomsättningen för tändstickor
minskade da positiva pris/mix-elfekter inte helt kunde kompensera för lägre
volymer. Rörelseresultatet ökade, delvis på grund av lägre omkostnader och positiva
intäkter av engängskaraktär.

Under 2019 fortsatte Swedish Match sina omstruktureringsprogram för att
minska kostnaderna och förbättra effektiviteten i Sverige vid Tidaholmsfahriken
och för tändstickstillverkningen i Brasilien. Det brasilianska huvudkontoret i Rio de
Janeiro flyttade under året till Curitiha.

lÄN DARE

Swedish Match erbjuder ett stort utbud av tändare som inkluderar både högkvalita
tiva engångständare och universaltändare. Genom en flexibel och effektiv tillverk
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
fiuktuationer. Nettoomsättningen för tändare ökade trots minskade volymer, vilket
var ett resultat av en gynnsam marknads- och formatmix. Rörelseresuftatet mins
kade för tändare till följd av högre kostnader för nylon.

Som en del av hållbarhetsarbetet att minska både avfall och resurser har använd
ningen av nylon minskat i produktionen av tändare. Dessutom används nu åter-
vunnen nylon i tändarfabriken i Assen.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

FAKTA OCH SIFFROR

TÄNDPRODUKTER
HIGKLIGHTS
• Positiva pris/mix-effekter kompenserade for

minskade volymer för tandstickor och tandare.
• Rorelseresuttatet och marginalen for tandare

påverkades negativt av högre nytonkostnader

• Rorelseresultat for tändstickor gynnades av
forsatjningarav virke samt marktittgångar

i Brasilien.

NYC KE LTAL’1

MSEK

Viktiga varumärken:
Cricket Iglobalt)

Netioom svitv ing

Rnwtseresu[tt

Rdretsemurgirvl. %

investeringar maie ella
anti]ggnlngsttigångar

Medetantai anstallda

Exkius,qe sicr’n engfl’gspostor

2019 2018 2017

1200 1246 1291

238 189 211

19,8 15,2 16,4

43 60 47

932 967 1,095

26

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

M5EC
lans

lo •Ei.....i 1
2015 2016 2017 2018 2019

• N,,ttoomsattr,ing • Roreisresuttat — Rreierearginai. %

Främst på den brasilianska marknaden erbjuder Swedish Match kompletterande
produkter, innefattande hushållsprodukter såsom rakhyvlar, batterier och glöd
lampor under varumärket Fiat Lux. Nettoomsättningen för dessa produkter mins
kade under 2019 jämfört med föregående år, med en negativ påverkan från handelns
minskade lagernivåer.

ANDEL AV PRODUKTSEGMENT 2019

Nottoomsattr’ing RirviserosuLa:

SWEDISH MATCH LEVERANS VOLYMER GLOBALT

Leve ro nsvotymer

Tandstcko” m.tjarder

Tandsre, rnitjo’et

2019 2018 Fora’dring,

54,3 64,5 -16

304,5 333,9 —9

KONKURRENTER
Konkurrensen inom töndstickor skiljer sig äi för otika
marknader Konkurrenter inom tandare är Sic, Tokai,

Etamagas samt ett antal asiatiska tillverkare
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Regutatoriskt — produkter med
nikotininnehått bär regLeras i förhåLLande
titt sin riskprofit
Swedish Match anser att rökare bör ha tiLLgång tiLl högkvatitativa rökfria tobaks- och nikotinatternativ med
avsevärt Lägre negativa hätsoeffekter än cigaretter.

Swedish Match gör bedömningen att regleringen på tobaksomrädet
kommer fortsätta att öka. Globala trender när det gäller tobaks
reglering kommer att spela en viktig roll i att främja eU skifte mellan
olika produktkategorier på hela nikotin- och tobaksmarknaden.
Swedish Match mål är förhållningssätt där tobak ska regleras med
hänsyn till skillnaderna mellan olika produktkategorier och deras
respektive riskprofilcr och en rörelse bort frän reglering som drar
alla tobaksprodukter över en kam. Vi fortsätter att förespräka ratio
nell och vetenskapligt baserad reglering som inte bara erkänner den

viktiga rollen som rökfria produkter kan spela för vuxna cigarett
konsumenter i en ansvarstull övergång till mindre skadliga pro
dukter, men som också tillåter kontinuerlig innovation till gagn för
vuxna konsumenter. Regleringen av rökfria tobaksprodukter bör i
slutänden baseras på en standard som strävar efter au säkerställa att
konsumenterna får attraktiva produkter av högsta möjliga kvalitet
med minimal risk, dvs. produktstandarder som baserar sig på
principerna för livsmedelsreglering.

Effektiv reglering bör vara evidensbaserad, vilket i sin tur kräver
ett aktivt kttnskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och
branschen. Swedish Match anser att den mest effektiva regleringen
uppnås när konsekvensen för slutanvändarna, dvs, konsumenter,
kunder/återförsäljare och tillverkare, sätts i centrum för den före
slagna åtgärden. Swedish Match följer relevant utveckling på det
regulatoriska området och engagerar sig aktivt för sina intressenter
samtidigt som man respekterar att regulatoriska beslut i slutänden
alltid är förbehållna lagstiftaren.

Swedish Match följer och utvärderar noggrant nya vetenskapliga
data pä snusområdet och samarbetar aktivt med forskarsamhället.
Swedish Match betraktar sig som ansvarigt inför intressenterna vad
gäller att informera dem om vedertagen forskning och relevant
produktinformation.

Swedish Match engagerar sig också i att nikotinprodukter endast
ska vara tillgängliga för vuxna. Bolaget för en dialog med återförsäl
jarna för att säkerställa att dc till fullo förstår behovet av att eftcrleva
kravet på legitimation vid köp av nikotinprodukter. Swedish Match
samarbetar också med återförsäljarna för att minska de växande
volymerna av illegala produkter, vilket ökar risken för oreglerad
kvalitet och snedvrider konkurrensen på marknaden.

‘II. %

Fredrik Peyron. Senior Vice President, RegulatoryA[fairs
and Group Communications och Marie-Louise Heiman,
Senior Vice President Group LegalA ffairs.
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REGLERINGSUTVECKLING
IEUROPA
Inom EU råder sedan 1992 ett
förbud mot tobak för otalt bruk,
utom för sådana tobaksvaror som är
avsedda att rökas eller tuggas.
Eftersom svenskt snus varken röks
eller tuggas råder försäljnings
förbud. När Sverige blev medlem i
EU 1995 beviljades landet ett per
manent undantag frän snusförbudet.
Cigaretter och andra bper av tradi
tionella rökfria tobaksprodukter,
inklusive asiatiska och afrikanska
varianter, tuggtobak och nässnus
säljs även fortsättningsvis inom EU.
Översynen av EU:s tobaksdirektiv,
vilket inkluderar snusförbudet,
inleds 2021. Swedish Match är fort
satt engagerat i att informera regle
rande beslutsf-attare om att snus-
förbudet både är diskriminerande
och motverkar fastsiagna mål för
folkhälsa.

Under året har Schweiz högsta
domstol meddelat ett utslag om att
snusförbudet som introducerades i
Schweiz 1992 saknar juridisk grund
samt är olagligt och författningsstri
digt. Rätten motiverade sitt beslut
med att säga att svenskt snus är
mindre skadligt än andra tobaks
baserade produkter som är tillåtna
på den schweiziska marknaden.
Domen vann omedelbart laga kraft
och snus kan nu säljas i Schweiz.

UTVECKLINGEN AV REGLERINGAR 1 USA
Cigarettkonsumtionen fortsätter att
minska snabbt i USA då konsumenter
byter till mindre skadliga alternativ Med
e-cigaretternas växande popularitet har
det också skett en ökning av ungdomars
användning av dessa produkter. Detta är
oroväckande och mycket av policydiskus
sionen när det gäller lagar, regler och för
ordningar i USA har varit fokuserad på
denna utveckling snarare än på de övergri
pande fördelarna för folkhälsan. Karakte
ristiska smaker (characterizing ilavors)
som påstås locka en ung målgrupp har
varit i fokus för dessa diskussioner. Denna
diskussion har också spillt över på andra
kategorier där det inte finns någon mot
svarande ökning av användning bland
ungdomar. 1december2019 röstade
kongressen i USA igenom en ny lag som
innebär en höjning av minirnumåldern för
köp av alla tohaksprodukter. inklusive rök
tobak, rökfri tobak, e-cigaretter/vaping
produkter samt nikotinportioner, till 21 år.
Den 2januari 2020 utfärdade f DA i USA
riktlinjer som angav att bolag som inte
upphör med att tillverka, distribuera och

sälja icke godkända e-cigaretter med
smaksatta nikotinpatroner (tobaks- och
mentolsmak undantagna) riskerar att
drabbas av FDAs verkställighetsätgärder.

Swedish Match blev 2015 det första
tobaksföretaget som fick godkännande
från FDA för att marknadsföra nya tobaks
produkter i USA inom ramen för PMTA
bestämmelserna (premarket tobacco app
lication). Beslutet gällde General snus.
Under 2019 blev Swedish Match det första
tobaksföretaget som beviljades beteck
ningen “tohaksprodukt med modifierad
risk” Modified Risk ‘fohacco Produci,
MRTP) av FDÄ för ätta snusprodukter av
märket General. Detta tilläter Swedish
Match att kommunicera med vuxna
konsumenter på ett mer korrekt sätt kring
de relativa hälsoegenskaper som dessa
snusprodukter har jämfört med cigaretter.
Beslutet om “tobaksprodukt med modi
tierad risk” (MRfP) at ett stort erkän
nande för bolaget, vår vision och vårt
engagemang för produktkvalitet, folkhälsa
och vetenskap.

SWEDISH MATCH ANSER ATT:

• Lagstiftning måste ta hänsyn tilL den relativa häLsorisken för olika tobaksprodukter.

• EU-förbudet mot försäljning av svenskt snus hindrar europeiska cigarrettrökare frän att få tiLlgång till avsevärt mindre skadtiga

alternativ. Det hindrar EU:s konsumenter från att få tiLlgång titt mycket säkrare alternativ titt cigaretter.

• EU:s tobaksdirektivt2olå/40/EU] strider mot konsumentens yrundtäggande rätt att få information om produkten genom att förbjuda

produktinformation på förpackningar.

• Alla rökfria tobaksprodukter bör omfattas av en konsekvent och konkurrensneutrat produktregtering baserad på produktkvatitet och

konsumentskydd det vitt säga liknande de standarder som finns beträffande övriga tivsmedeti.

r ())w/
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Skadereduktion

/ Skadereduktion 1 otro titt tärsaitningorte

aLLt viktigare gtobatt
När rökare övergår titt säkrare nikotinprodukter minskar de riskerna för sin egen hätsa. Om titträcktigt
många rökare tyckas med detta påverkar det fotkhätsan positivt på ett sätt som syns i den offenttiga
hätsostatistiken. Det är denna förbättrade fotkhätsa som forskarna kattar skadereduktion. 1 många år har
Sverige Lyfts fram som det bästa exempLet på skadereduktion när det gäLLer tobak. Sedan sLutet av 1960-
tatet har trenden btand svenska rökare varit att övergå titt snus. Som en föLjd av denna övergång har
Sverige tägst tobaksretaterad dödtighet och sjukdom i västvärtden. Det är särskitt tydtigt btand män.
eftersom det har varit vanligare bLand män än bland kvinnor att övergå titt snus. Iobakstrenden i Sverige är
känd runt om i värtden som den svenska erfarenheten.

De senaste åren bar vi sett att skadereduk
tion också kan fungera i andra länder. Över
gången från cigaretter till snus började ta
Grt 1 Norge vid millennieskiftet och ciga
rettkonsumtionen har sjunkit mycket kraf
tigt. Norge är det land som har näst lägst
antal rökare i Europa och om utvecklingen
tortsätter kan man komma ifatt Sverige.
På tredje plats i Europa när det gäller lägst
antal rökare kommer Storbritannien. Där
har regeringen anammat skadereduktion
för att minska skadeverkningarna från ciga
retter. E-cigaretter har exempelvis lyfts fram
av regeringen som ett säkrare sätt att konsu
mera nikotin än cigaretter och allt fler
rökare har övergått till sådana produkter.
Nyligen har det också skett en nedgång i
cigarettkonsumtionen i Japan när konsu
menterna har bytt till alternativa produkter,
såsom uppvärmda tobaksprodukter som
inte förbränns. 1 många andra länder, såsom
i USA, har det skett en ökning av innovativa
nikotinprodukter som avspeglas i en
minskning av cigarettkonsumtionen. Alla
dessa exempel visar att skadereduktion kan

, Man borde lyfta fram strategier
som uppmuntrar den renaste och

säkraste formen av nikotinintag!

Mitch Zetter, Director, Center for Tobacco
Products, US FDA, maj 2013

fungera för tobak och inte längre är ett
fenomen Som bara finns i Sverige. Den
svenska erfarenheten håller på att bli glohal.

På Swedish Match är skadereduktion
kärnan i vår verksamhet. Genom att ta fram
produkter som är erkänt mindre farliga
alternativ till cigaretter tror vi att vi kan
bidra väsentligt till bättre foikhälsa och i
slutändan uppfylla vår vision om en värld
utan cigaretter. Den framgång vi haft med
ZYN i USA visar att tobakskonsumenter
letar efter alternativ och att de är villiga
att byta nikotinkälla om vi kan ta fram
produkter som möter deras behov.

Ett av de grundläggande kraven för att
lyckas minska tobakens skadeverkningar är
att konsumenterna förstår skillnaden i risk
mellan olika typer av produkter. Det är
därför vi är stolta över att vara det första
företaget som beviljats Modilied Risk
Tobacco Product (MRTP) status av fDA
i USA. Dcl gör det mtligt för oss att utbilda
USA:s konsumenter i skillnaden på hälso-
riskerna mellan cigaretter och de av våra
snusprodukter som säljs under varumärket
General i USA. Snus och ZYN har till
sammans med andra former av nikotin
produkter med godtagbara säkerhets-
egenskaper inte bara potential att minska
skadeverkningarna frän rökning utan kan
helt eliminera dem. Swedish Match tror inte
att en mer strikt lagstiftning och tler regle
ringar kommer att ge oss en värld utan
cigaretter, men det målet kan uppnås

genom tillgäng till ett brett utbud av hög-
kvalitativa nikotinprodukter som uppfattas
som attraktiva av rökarna. De ulfcntliga
kostnaderna för att uppnå detta är mini
mala och dc offentliga kostnadsbesparing
arna är enorma.

, Nikotinet i sig är inte särskitt farligt
och om nikotinet kunde tillhanda

hålLas i en form som är godtagbar och
effektiv som ersättning för cigaretter
skutte det rädda många mitjoner
människors Liv.

Harm reduction in nicotine addiction: Hetping
people who cant quit, British Royal College of
Physicians, 2007

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

skulle de kunna vara tilt hjälp för att
minska det totala antalet sjukdoms- och
dödsfall till följd av tobaksbruk ... Detta är
en funktion av förekomsten av en rad niko
tinprodukter som medför olika risknivåer
för den enskilde.

Reducing harm from nicotine, Ann McNeit(,
British RoyaL CoLlege of Physicians, mars 2012
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Introduktion titt förvattningsberättetse
Förvaltningsberättetsen innehåtter en redogöreLse av Swedish Match strategiska prioriteringar, finansieLLa
stätlning och riskhantering. Rapporten innehåLLer även styreLsens förslag titt ersättning och utdetning
samt information om utnämning av styretsetedamöter, kattetse titt årsstämma och Swedish Match
finansietta stäLLning. Förvattningsberättetsen är integrerad i årsredovisningen.

Strategiska prioriteringar
Drivet av visionen om en värld utan cigaretter, strävar Swedish
Match efter att skapa värde för sina aktieägare och andra intres
senter genom att fokusera på att erbjuda konsumenterna niutbara
nikotinhaltiga produkter av överlägsen kvalitet på ett ansvarsfullt
sätt. Genom att tillhandahålla produkter som är erkända som ett
säkrare alternativ till cigaretter, tror vi också att vår verksamhet kan
bidra avsevärt till förbättrad foikhälsa.

as Las mer på sidorna 29—30.

RISKHANTERING
En det av verksamheten
Swedish Match strävar efter att enbart ta medvetna risker. För att
kunna fatta rätt beslut måste vi förstå riskerna i vår verksamhet.
Riskerna måste hanteras effektivt för au Swedish Match ska vara
konkurrenskraftigt, för att arbetet ska utföras säkert och för att vi
ska vidmakthålla finansiell stabilitet och tillväxt.

Väsentliga risker att hantera uppstår bland annat inom områdena
konkurrens, produktion, reglering och finansiering.

ss Läs mer på sidorna 31—33.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
ss Se sidorna 73—74.

För att fortsätta att leverera attraktiv avkastning till våra aktieägare
är våra viktigaste strategiska prioriteringar följande:
• Högkvalitativa produkter och dra nytta av starka varumärken
• Effektiv tillverkning och kostnadskontroll
• Upprätthålla starka kassaflöden från verksamheten och tydliga

prioriteringar för användning av likvida medel för
tillväxtmöjligheter

• Investera i våra medarbetare för att säkerställa en stark och dyna
misk konipetensbas för att möta eller överträffa både kortsiktiga
och långsiktiga utmaningar

• Efterlevnad av lagar, regler och förordningar

FINANSIELL STRATEGI, AVKASTNING TILL AKTIEÄGARE OCH
FINANSIELL STÄLLNING
Ett år av förändring
2019 kommer att sticka ut som ett förändringens år för Swedish
Match. Utöver rekord i både försäljning och rörelseresultat från
produktsegment har vi, i linje med vår vision, etablerat oss som den
tydliga marknadsledaren för nikotinportionsprodukter i USA samt
nu också gjort våra nikotinportioner tillgängliga utanför våra
hemmamarknader i Skandinavien och USA.

as Läs mer under följande avsnitt Finansiell strategi på sidan 30,
Aktieinformation på sidorna 63—64 och FinansielL översikt på sidorna 68—72.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
sa Se sidan 75.

förvaltningsberättelsen har reviderats med en rimlig säkerhet av Swedish Match revisorer. Se Revisionsberättelsen på sidorna 122—125.

1 enlighet med årsredovisningslagen 6, § 11 och §8 har Swedish Match valt att upprätta en separat hållbarhetsrapport och en separat bolags
styrningsrapport istället för som en del av förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 34—59 och bolagsstyrnings
rapporten presenteras på sidorna 130—142 i denna publikation. Bolagsstyrningsrapporten innehåller också information om riskhantering och
internkontroll avseende den finansiella rapporteringen, se vidare på sidan 138. Hållharhetsrapporten och bolagsstyrningsrapportcn finns också
på bolagets webbplats www.swedishmatch.com. Rapporterna om hållbarhet och bolagsstyrning har granskats av Swedish Match revisorer.

Denna sida utgör del av fbrvaltningsberöttelsen
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Rökftia verksamheter
För att nå vår vision drar vi nytta av vår unika plattform för rökfria
produkter genom fokus på produktutveckling, kvalitet och kund
nöjdhet baserat på ingående konsumentinsikter.
• 1 Skandinavien avser vi att leda kategoriutvecklingen för snus och

nikotinportioner genom produktinnovation och genom att kom
plettera våra traditionella produkter, varumärken och försälinings
kanaler för att möta ett föränderligt konsumentbehov.

• 1 USA kommer vi att fokusera på segment med snabbare tillväxt
såsom nikotinportioner, portionsprodukter inom moist snuif
samt snus.

• Utanför Skandinavien och USA kommer vi att fortsätta utöka vår
närvaro med innovativa tökfria produkter.

• Inom vår tuggtobaksverksamhet i USA kommer vi upprätthålla lön
samheten genom au motverka volymminskningar med kostnads
fokus och prisledarskap. För chew bags och tobacco bits kommer vi
att fortsätta utnyttja möjligheterna inom dessa nischsegment.

Vision
EN VÄRLD UTAN
CIGARETTER
Vi skapat aktieägarvärde genom
att erbjuda konsumenter upp
skattade nikotininnehttande
produkter av högsta kvalitet p
ett ansvarsfullt sätt. Genom att
tillhandahtla produkter som är
erkänt säkrare alternativ till
cigaretter, bidrarvi tilt betydande
förbättring avfotkhätsan.

/Vision / Kommersiell strategi / Finar:s4 strie / / Rskeroch risl’ hjr: “y

KommersieLL
strategi

Övriga verksamheter
För att stödja vår vision och för att maximera längsiktigt
värdeskapande drar vi nytta av våra starka marknadspositioner
och varumärken genom att realisera synergier och
effektivitetwinster.
• Inom cigarrverksamheten kommer vi att satsa selektivt på

vissa tillväxtsegment med målet att maximera longsiktig
lönsamhet och kassaflöden.

• Inom verksamheten för tändprodukter kommer vi att
fortsätta fokusera på “operational excellence” samtidigt
som vi selektivt investerar i lönsamma tillväxtmarknader
och pruduktsegmcnL
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FinansieLL strategi
Swedish Match verksamhet kännetecknas av starka kassaftöden. Den finansietta strategin baseras på
kapitateffektivitet samt att kontinuerligt optimera batansräkningen med hänsyn tagen tILL krav på
finansieLL fLexibilitet och stabilitet.

Nettotåneskutd

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

tolåneskulden utvärderas med hänsyn tagen titt:
• Förväntad framtida lönsamhet och kassallöde
• tnvesterings- och expansionspianer
• Förvärvsmöitigheter
• Utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna

Styrelsens mål är att bibehålla en investment grade rating frän
Standard & Poors och Moody’s.

Återföring titt aktieägare

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 tör
större engångsposter. Överskottsrnedel ska återföras till aktieägare
genom utdelningar och aktieåterköp.

it
2015 2016 2017

• Ordinirie utdelninu — Äterköp egrr ktIor • Entra utdelntn9

HåLLbarhetsstrategi
Vår håtLbarhetsstrategi bygger på två grundLäggande principer — fokus och organisatoriskt ägarskap.

Genom denna strategi betonat vi sex områden — växthusgaser,
avfall, etiska affiirsmetodcr, lika möjligheter, lolkhälsa och barn -

arbete — områden där vi tror att vi har förmågan att direlct eller
indirekt påverka meningsfulla resultat eller där en negativ utveck
ling kan ha en ogynnsam inverkan på våra verksamheter.

FOKUSOMRÅDEN

ir.stättkk 9
totkts5sw hog tfarsetk evijhgheter OsOpp e aOar wrwrbete

Oxth usqa ser

Uppförandekoden utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete inom
hela koncernen. Den representerar Swedish Match och alla våra
medarbetares engagetnang för att bedriva vår alrårsverksamhet på
ett ansvarsfullt sätt genom att visa integritet och respekt för våra
intressenter och samhället som helhet.

ÖVERFöRING AV KAPITAL

MSEK

8000

6000

4000

2000

1 Detta avsnitt utgör det av Lörvaltningsberattetsen.
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Riskhantering —

en det av verksamheten
Swedish Match strävar efter att enbart ta medvetna risker. För att kunna fatta rätt besLut måste vi förstå
riskerna i vår verksamhet. Riskerna måste hanteras effektivt för att Swedish Match ska vara konkurrens-
kraftigt, för att arbetet ska utföras säkert och för att vi ska vidmakthålLa finansieLl stabiLitet och tiLLväxt.

KON KURR ENS KRAFT

• Prestationsorienterad kuttut

• Högkvalitativa produkter

• Kapitatisera på starka
varumärken

• Ingående konsumentinsikter

• Vara i framkant med produkt
innovation och utveckling

• Effektiv tillverkning

• Kunnig och snabbrörlig

forsä tj niny co rya n isatio n

SÄKER VERKSAMHET

• Hög affärsetik

• Strikta krav på leverantörer

• Program för systematiskt

arbetsmitjöa rbete

• Andamålsentigt
försäkringsprog ram

• VäL förberedda för reguLatoriska
förändringar genom aktiv diatog

med regeringar och lagstiftare

• Säkerställa efterlevnad av lagar
och förordningar

FINANSIELL STABILITET
OCH TILLVÄXT

• Strikt finanspoticy som över
vakas av styreLsen

• Begränsad valutatransaktions
risk eftersom produktion och
försäljning j stor utsträckning
bedrivs i samma länder och
va luta b Lock

• Tydlig prioritering av kassaftödet
säkerställer att uppfyllandet av
åtaganden inte äventyras

Riskhantering inom Swedish Match
Swedish Match tillämpar en systematisk
riskhanteringsmodell som bland annat
omfattar återkommande riskanalys,
åtgärder för att förebygga och begränsa
förluster i verksamheten samt kontinuitets
planeringsprogram, 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 snm hör samman med dess planer,
och vid behov samordnas riskhanterings
aktiviteterna med andra enheter. Riskhan-•
tering pa lokal nivå kräver rätt kompetens
och styrningsstruktur med tydliga ansvars
områden. Utöver detta bidrar uppförande-

koden till att säkerställa en företagskultur
som förhindrar oaceeptabelt risktagande.

för en effektiv riskhantering krävs kän
nedom om befintliga och potentiella risker.
Swedish Maich strävar efter att etablera en
bred förståelse för koncepten inom och
betydelsen av riskhantering bland med-
arbetarna. Medarbetare inom alla delar av
organisationen uppmuntras att identifiera
och rapportera händelser och omständig
heter som innefattar risker. Befintliga och
potentiella risker diskuteras löpande inom
divisionernas ledningsgrupper samt i kon
cernledningen. För att säkerställa att
ansvaret är tydligt kommunicerat och
införstätt och att ledningsgrupperna har
rätt verktyg för att arbeta med riskhantering
har ett policyramverk upprättats.

Årlig ERM-process
En ERM-process (Enterprise Risk Manage
ment) genomförs och konsolideras årligen
på divisionsniva för att identifiera och

bedöma de väsentliga risker som koncernen
exponeras för. Detta utgör en del av den
strategiska planeringsprocessen. De identi
fierade riskerna, inklusive sannolikhet,
potentiell påverkan, samband med andra
risker, förebyggande aktiviteter och över
vakning presenteras för koncernledningen.
Koncernledningen presenterar risker som
identifierats på divisionsniva, tillsammans
med en konsoliderad bild för hela kon
cernen, till styrelsen. Denna process bidrar
till att säkerställa att lämpliga åtgärder
vidtas för att minska, förebygga eller mot
verka oönskade risker. Baserat på utfallet av
ERM-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.

Denna sida utgör del av förvaltning5berattelsen
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Betydande risker som måste hanteras
uppkommer bLand annat inom områdena
konkurrens, produktion, regleringar samt
inom det finansiella området.

Konkurrens
Swedish Match verkar på konkurrensutsatta
marknader, vilket kräver en flexibel och
snabhrörlig 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
genomför Swedish Match omfattande
konsument- och marknadsundersökningar.
Dessa undersökningar utgör sedan grunden
i produktutvecklingen och säkerställer att
konsumenterna erbjuds produkter av hög
kvalitet som möter deras behov.

Produktion
Produktionsanläggningarna är utsatta för
risken att olika skadliga incidenter inträffar,
såsom bränder och maskinhaverier. Vissa
platser är också utsatta för risk i form av
naturkatastrofer och andra katastrofhän
delser, tillsammans mcd effekter relaterade
till klimatförändringar. Sådana incidenter
kan päverka både anläggningar och med
arbetare. Produktionsavbrott kan orsaka
kvalitets- eller leveransproblem. För att
undvika leveransproblem eller andra
produktionsrelaterade avbrott har Swedish
Match implementerat ett program för
förebyggande av förluster och kontinuftets
planering. Periodiska inspektioner genom
förs av en oberoende part på produktions
anläggningar som har identitierats som
kritiska. Vid dessa inspektioner görs en
bedömning av i vilken grad produktionsats
läggningarna möter Swedish Match före
skrivna standarder och huruvida det krävs
investeringar eller åtgärder för att minska
riskerna. Syftet med kontinuitetspiane
ringen är att minimera varje incidents nega
tiva påverkan.

Leverantörer
Förlust av en viktig leverantör kan skada
Swedish Match. Detsamma gäller om en
leverantör inte följer gällande lagar, regler
och förordningar eller gör sig skyldig till ett
oetiskt uppförande. Potentiella konse
kvenser är leverans- eller kvalitetsproblern
eller problem med relationer till andra
aktörer, inklusive försäljning till konsu
menter. Utvalda leverantörer av insatsmate
rial granskas regelbundet av företagets
inköpsavdetning. För Swedish Match är
leverantörens finansiella stabilitet och risk
hanteringssystem av stor betydelse. Som
komplement till den interna granskningen,
granskas även de viktigaste leverantörerna
återkommande av en oberoende part.

Swedish Match strävar efter att samarbeta
mcd 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 anställnings- och arbetsplatsmetoder,
etiska aftärsmetoder och praxis kring
miljöledning. Den utgör grunden i våra

RISKOMRÅDEN

Denna sida utgör det av förvattningsberättetsen.
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relationer med leverantörer och är en inte
grerad del av våra betydande affärsavtal.
Riskbedömningen ligger till grund för vårt
fortsatia arbete med att ideniifiera och
minska specifika risker i dialog med våra
prioriterade leverantörer. Vi har processer
som kontinuerligt vidareutvecklas för att
ytterligare betona vikten av en hållbar
leverantörskedja.

Lagar, regler och förordningar
Som tobaksbolag lyder Swedish Match
under särskilda lagar och regler. Förord
ningar kan ha en begränsande effekt på hur
koncernen kan bedriva sin verksamhet och
interagera med intressenter eller ha en
direkt finansiell påverkan i form av ökade
skatter eller avgifter. Dessa regleringar avser
bland annat tobaksskatt, marknadsföring,
förpackningsutformning, varningsmärk
ningar, ingredienser, rapporteringskrav till
myndigheter, produktgodkännanden samt
introduktion av nya produkter. Många
myndigheter har implementerat och
kommer att fortsätta att implementera olika
slags restriktioner avseende försäljning och
användning av tobaksprodukter. Swedish
Match följer noga utvecklingen på lagstift
ningsområdet och förser fortlöpande myn
digheter och andra regulatoriska instanser
med information och bidrar med bolagets
syn på frågor som påverkar verksamheten.

Som ett led i bolagets strävan mot
visionen om en värld utan cigaretter samt
för att få till stånd en evidensbaserad lag
stiftning för våra produkter fortsätter
Swedish Match att tillhandahålla konsu
menter mindre skadliga alternativ till
cigaretter. En viktig del i detta arbete är att
utbilda och informera beslutsfattarna om
Swedish Match tobaksprodukter, i syn
nerhet snus och dess betydligt mindre skad
liga hälsoeffekter jämfört med cigaretter.
Mer information om skadereduktion finns
på sidan 26.

VaLuta- och ränterisker
De dynamiska finansiella marknadsvill
koren förändras ständigt med ändrade valu
takurser, räntor och tillgång på kapital. En
försvagning av vissa viktiga valutor, som
USD mot 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
påverkan på finansnettot.

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 valutakursomräknings
exponering då detia är behäftat med ett
spekulativt element. Swedish Match är
uppmärksamt 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 kapitalkostnad 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 aktieåterköp genomförs.
Mer information om finansiella risker finns i
Not 28 Finansiella instrument ochfinansiella
risker i koncernredovisningen.

Hå[Lbarhetsrisker
Betydande hållbarhetsrisker inkluderar,
men är inte begränsade till, klimatrisk och
oförmåga att följa planer och mål inom
Swedish Matchs fokusområden inklusive
exempelvis Eliminera barnarbete.

Risk för barnarbete
Risken för barnarbete har identifierats som
en av Swedish Match största hållbarhetsris
ker och är därför ett av våra fokusområden.
Enligt 11.0(2019) finns cirka 152 miljoner
barn i världen som utför arbete. Av dessa
barn åierfinns cirka 70 proceni inom jord
bruk och nästan 73 miljoner barn utför
arbete som definieras som farligt. Swedish
Match är engagerat i olika program som
syftar till att bekämpa risken för barnarbete
genom att bland annat öka medvetenheten
och utbilda kontrakterade tobaksodlare
samt att minska inköp av råtobak från leve
rantörer som inte interagerar direkt med

enskilda jordbrukare. Vi har implementerat
rutiner och system för att följa upp efter
levnaden av vår uppförandekod för leveran
törer. Dessa rutiner är som mest utarbetade
och proaktiva för råtobak till våra snuspro
dukter. för råtobak till våra andra rökfria
tobaksprodukter är uppföljningen mer
inriktad på efterlevnad av de krav vi ställer.
Våra viktigaste verktyg i leverantörskedjan
för råtobak är Sustainable Tobacco Pro
gramme (STP) och tillhörande processer.
För direkt material utöver råtobak har
uppföljningsrutinerna förbättrats genom
utarbetandet av en koncerngemensam stra
tegi och vi arbetar för att upprätthålla en
proaktiv dialog avseende prioriterade håll
barhetsfrågor med relevanta betydande
leverantörer av direkt material.

Ktimatrisk1l
Klimatförändring är en risk för vår verk
samhet, särskilt avseende den fortsatta för
sörjningen av råtobak. Det uppskattas att
förändringar i nederbördsmönster, jord-
innehåll och värmemönster kan påverka
våra tobaksleverantörer negativt. Swedish
Match köper råmaterial från många olika
geografier och minskar därmed sin risk
exponering från klimatförändringar som
kan uppstå i ett enskilt geografiskt område.
Swedish Match arbetar också för att minska
denna risk genom olika aktiviteter, såsom
insamling av data och information från våra
tobaksleverantörer genom STP samt genom
åtagandet av de mål som Science Based
fargets initiative (SBTi) satt upp för vilka vi
avser göra vår del för att begränsa klimat-
förändringarna i hela vår värdekedja. Andra
risker inkluderar till exempel risk för för-
höjd havsnivå och översvämningar som kan
påverka transporter och produktions
anläggningar.

1 Swedish Matoh cardekedja ur utsatt för olika klimatretaterade risker, sOsom extrema vaderforhåtianden, förändringar nederbärdsmönster liksom ansoenderisker Klimatrisker identifieras genom andra
riskbedömningsprocosser som omfattar produktion, levorantorer, reglering och ekonomiska aspekter Dar kiimetrisker har identifierats som betydande och knavor Otgard, adnesserar Swedish Match
riskerna med samma prioritet som dvriga finansiella och operatroa risker

Denna sida utgör det av törvaLtoingsberättelsen.
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Koncernchefens
kommentar

YY Swedish Match håttbarhetsstrategi och
verksamhetsutveckting går hand 1 hand.”

Vår framgång som företag är ihög grad koppLad till fortsatta for

bättringar inom våra sex fokusområden som beskrivs närmare i

kommande avsnitt. Jag är nöjd med de stora framsteg som gjorts

under året som gått — framsteg som ger oss konkreta fördelar, inte

bara för vår egen verksamhet och ekonomiska resultat, men som

också stärkervår pLattform när det gäLler viktiga håttbarhets

frågor. Vi måste komma ihåg att det alltid finns utrymme forfor

bättringar i arbetet med socialt ansvar, miljö och ägarstyrning och

Swedish Match tar sitt ansvar som företag. Fördelarna, både de

finansiella och icke-finansieLla, kan vara stora. Nedan kommer jag

att lyfta fram två fokusområden — Förbättra folkhälsan och Minska

utsläpp avväxthusgaser. Mer information om dessa och övriga

fokusområden finns även på vår webbplats och på följande sidor.
Under 2019 harvi gjort framsteg mot vårvision om en värld utan

cigacetter. 1 oktober meddelade den amerikanska federala till
synsmyndigheten Food and Drug Administration, FDA, att General

snus som säljs i USA får klassificeras som en tobaksprodukt med

modifierad risk tModified Risk Tobacco Product, MRTPI. Swedish
Match är därmed det första företaget, och vid publiceringen av
denna årsredovisning det enda foretaget, som haransökt om

denna klassificering och fått den godkänd. Med detta godkan

nande kan Swedish Match hlälpa konsumenter att fatta battre

medvetna val med hänsyn till den retativt lägre risk for identifie

rade sjukdomar och andra negativa hälsokonsekvenser jämfört
med att röka cigaretter. MRTP-beslutet är en stor ära for foretaget

och ett viktigt erkännande för vårt fokus på produktutveckling,
vetenskap och folkhälsa. Swedish Match har också kraftigt utökat
närvaron av ZYN, nikotinportioner utan tobak, på marknaden i USA

och på vissa marknader i Europa. Samtidigt som ZYN innehåller

den beroendeframkatlande komponenten nikotin, innehåller pro
dukten mycket lägre, och i många fall icke spårbara, nivåer av oon
skade ämnen som finns i produkter som innehåller tobak.

När det gäller vårt fokus på att minska utsläpp av växthusgaser

godkändes våra vetenskapsbaserade ktimatm6t i början av 6ret av

Science Based Targets initiative tSBTiI att vara i linje med Paris-
avtalet. Vårt klimatmåt är att minska våra utsläpp av växthusgaser
med 61 procent i vår värdekedja till år 2030 och med 75 procent
fram till 2050. Detta ligger i linje med internationella klimat-
insatser genom att bidra till målet om att hålla en temperatur-
ökning under 2°C såsom fastställts i Parisavtalet och kommer att
vägieda våra affärsbeslut på ett hållbart sätt. Att uppnå våra mål

år 2050 kommer att göra det möjligt for oss att eliminera behovet

av nastan 150 tusen ton CO2 jämfört med vårt basår 2017. Jag är

nöjd med att bra initiativ tas i alla divisioner för att optimera våra

processer samt över samarbetet med leverantörer som bidrar till
att minska våra totala utsläpp av växthusgaser. Under 2019 gjordes
betydande insatser för att identifiera och börja implementera
initiativ for att minska effekterna i C02-ekvivalenter från våra för
packningsmaterial, särskilt för plast och aluminium. Vi har även
initierat flera projekt för att ytterligare stärka den interna kun
skapen kring utsläpp av växthusgaser på den lokala operativa
nivån och har börjat integrera våra nyligen forvärvade foretag inom

vårt miljoramverk.

Under det gångna året har vi ytterligare stärkt betydelsen av god

affiwsetik i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med detta område

genom olika interna e-utbildningar (till exempel kring korruption,

mutor och penningtvätt) samt med leverantorsrevision av tredje-

part för att säkerställa att våra affärspartners delar samma

varderingar som vi.

Under 2019 deltog Swedish Match aktivt i utvecklingen av

Sustainable Tobacco Program 2.0 (STP 2.01 som kommer att lan

seras under 2020. Syftet med programmet är att förbättra våra

miljomässiga och sociala fotavtryck, att bidra till FN:s globala mål

för hållbar utveckling och att möjliggöra transparent kommunika

tion kring ansvarsfulla metoder inom hela vår leveranskedja. STP

2.0, som är ett industrisamarbete, kommer att ha flera berörings

punkter med våra fokusområden, inte minst de som berör arbete

med att säkerställa att åtgärder vidtas mot eliminering av

barnarbete.

Sammantaget är vi nojda med de framsteg som gjorts i vårt

hållbarhetsarbete och vi ser fram emot att fortsätta resan mot våra

mål och vår vision.

Lars DahLgren

Verkstallande direktör och koncernchef
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Vår syn på håttbarhet
Swedish Match har en vision om en värLd utan
cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter
aLternativa produkter titt cigaretter at kärnan i det
vigör. Förutom att visionen har stor kommersiett
potentiat bidrar vårt arbete med att förverkLiga vår
vision titt en betydande samhättsnytta. Om man
ser titt företagets totata påverkan på samhäLLet är
det sannotikt här vi har störst positiv inverkan.
Även det sätt på vitket vi bedriver vår verksamhet,
hur vi samarbetar med våra teverantörer och
kunder samt hur vi tittverkar våra produkter kan
ha en positiv inverkan på samhättet.

Vår hillbarhetsstrategi bygger på två grundläggande principer
fokus och organisatoriskt ägarskap. Genom denna strategi betonar
vi sex områden — växthusgaser, avfall, etiska afT’årsmetoder, lika
möjligheter, folkhälsa och barnarbete — områden där vi tror att vi
har förmågan att direkt eller indirekt skapa meningsfulla resultat
eller där en negativ utveckling kan ha en ogynnsam inverkan på
våra verksamheter. Uppförandekoden utgör grunden för värt håll
harhetsarbete inom hela koncernen. Den representerar Swedish
Match och alla våra medarbetares engagemang för att bedriva vår
atfärsverksamhel på ett ansvarsfullt sätt genom att visa integritet
och respekt för våra intressenter och samhället som helhet.

Inom vårt fokusområde Förbättra foikhälsan har vi för avsikt
att ersätta cigaretter med attraktiva nikotinkällor för rekreation
(såsom svenskt snus och andra nikotininnehållande produkter
säsolu ZYN), som bortsett från dess beroendeframkallande
karaktär har små eller inga hälsoskadliga effekter. Vi strävar efter
att utveckla produkter som är attraktiva för cigarettkonsumenter
liksom att informera dem om de relativa hälsoriskerna för olika
produkter som innehåller nikotin för att möjliggöra medvetna val.

Inom vårt fokusområde Säkerställa hög afTärsetik utgör vår
uppförandekod grunden för hur företaget ska bedriva sin verk
samhet. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla uppförandekoden
levande genom utbildning och dialog inom företaget och tredje
part. företaget har även implementerat rutiner och system för att
följa upp efterlevnaden av såväl vår uppförandekod som de krav
som ställs i vår uppförandekod för leverantörer.

Inom vårt fokusområde 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 klimatmålen med beaktande av
utsläpp i hela vår värdekedja.

Inom värt fokusomräde Minska avfall arbetar vi systematiskt
med att minska avfall frän våra produktionsanläggningar. Vi ökar
effektiviteten i vart arbete genom att utbyta bästa praxis inom
koncernen.

Förbättra fotkhätsan. Vårt mål är att etiminera cigarett
användning och tobaksretaterade sjukdomar och död
lighet genom att erbjuda rökare attraktiva nikotinkättor
för rekreation (såsom svenskt snus och andra nikotin
innehållande produkter såsom ZYNI.

g
Säkerställa hög affärsetik. Swedish Match kommer att
vidta nödvändiga åtgärder för att säkerstatta att etiska
affärsmetoder upprätthålls inom vårt eget företag och
i våra relationer med andra.

Lika möjligheter. Vårt ständiga mål är att vara en öppen
och inkluderande arbetsgivare len arbetsmiltö med noll-

tolerans mot diskriminering har alla medarbetare lika
möjligheter att uppnå sin fulla potentiat, vilket resulterar
len mer diversifierad arbetsplats.

Minska utstäpp avväxthusgaser. Vårt mål är att åter-
spegla de åtaganden som anges i Parisavtatet och
därmed minska utsläpp av västhusgaser i töretagets
värdekedja

Minska avfatt. Vårt mål är att minska avfall från våta
produkt ionsanlagg ningar

Etiminera barnarbete. Vårt måt är att eliminera barn
arbete i företagets värdekedja.

Inom värt 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 riskanalyscr och pro
cesser för att proaktivt minska och i framtiden eliminera barnarbete
och relaterade kränkningar av mänskliga rättigheter i vår
värdekedja.

En koncerngemensam handtingsptan
Våra fokusomraden 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 operativa enheter. Vi har en
koncerngemensam strategi inom våra fokusområden. Samtidigt
pågår hällbarhetsinsatser vid sidan av företagets fokusområden med
skräddarsydda mål och åtgärder på divisions-/operativ nivå. Häll
barhetsarbetet sträcker sig över ett brett spektrum av områden och
för bästa effekt och öppenhet tror vi att koncerngemcnsamma
insatser och rapportering har störst effekt om de koncentreras till
väsentliga fokusområden. för vidare information, se Hällbarhets
styrning på sidan 56.

* Httbarhet Älarioni2t’at Li,!.. ..,.. —c..i.td9 tj flhirj
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Vårt bidrag titt FN:s gLobaLa måL

ftr håLLbar utveckLing

Våra sex fokusområden samt våt övergripande håttbarhetsstrategi bidrar titt åtta av FN:s gtobata måt för håLLbar
utveckLing. Det är dessa områden som är väsenttiga för företaget och där vi ser att vi kan ha en positiv inverkan.

Sida i
årsredo- Vårt bidrag titt de globaLa måten för De gtobata måLen för

Fokusområden visningen håLLbar utveckLing 2030 håtLbar utveckling 2030

FÖRBÄTTRA FOLKHÄLSAN 61—63 Vi arbetar för att minska förtida dodtighet genom att -

erbjuda cigarettrökare attraktiva och avsevart säk
Swedish Match ar fast bestutet att ersatta ciga- rare atternativa tobak- och nikotinprodukter. ]M81 3.4[
retter genom att fortsätta utveckla och sälja

Vi arbetar för att säkerstätta att var poticy om attatternativa och rena kattor titt nikotin vilket

_______________

tobak och nikotin endast är för vuxna fötjs. [Mat 3A[kommer att forbattra fotkhatsan.
Vi informerar konsumenter om hä[soeffekterna av

v8ra produkter och nikotinets beroendeframkattande
natur. ]M8t3.Al

SÄKERSTÄLLA HÖG AFFÄRSETIK 66—65 Vi totererar inte n8gon form av korruption etter motor

__________

Swedish Match arbetar for att upprätt hätta hög

_______ _________

Vi arbetar for att skydda medarbetarnas rattigheteratfarsetik i samttiga affarsverksamheter och

retationer med intressenter, böde inom den och för att sakerstifta oakra arbetsmitjöer [MM 8 8[

egna verksamheten och med noterna parter.

LIKA MÖJLIGHETER 46—48 Vi totererar inte n8gon form av diskriminering, inktu- •

sive könsdiskriminering. [M8t5.1)
P8 Swedwh Mafch är grunden fbrv8rt arbete

______________

mot diskriminering samt för m3ngfatd att atta Vi arbetar för att minst 40 procent av vardera kön ska e

______________

har fika möttigheter. vara representerat i tedande befattningar. MM 5 5)

Vi arbetar för att säkerstätfa lika möjligheter och för
att diskriminering inte ska förekomma MM 103]

MINSKA UTSLÄPP AV 49—50 Vi vidtar atgarderfor att bekämpa ktimattorandringir.

__________

VÄXTHUSGASER [M8t131[

_______

Vi har bestämt oss for att gnra v5r det för att

begransa ktimatförandringarna genom att vatta

vetenskapebaserade mOt för toretagets

värdekedta

MINSKA AVFALL 51—52 Vi arbetar för att avsevdrt minska vårt avfatt från våra

egna produktionsantäggningar. MOt 12.5]
På Swedish Match arbetarvi kontinuertigt och

systematiskt med att utvärdera våra interna

processer, arbeta effektivt och att minska vår

negativa påverkan på mittön.

ELIMINERA BARNARBETE 53—55 Vi vidtar åtgarder for att etiminera attt barnarbete i ,

vår vardekedta [MOt 8 7]
Swedish Match accepterar inte barnarbete

någonstans i vår vardekedja Viorbetari fterpartsinitiat:v mot gemensamma mOt
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Uppförandekoden
Våra poticyer avseende anstäLLning och arbetsförhåLLanden, affärsetik, miLjö och vår arbetspLats
bygger på principerna i FN:s Gtobat Compact. Våra poticyer är samLade i vår uppförandekod och stöds
av koncerngemensamma principer och rutiner samt LokaLa poticyer.

Uppförandekoden gäller för samtliga medarbetare inom Swedish
Match, oavsett arbetsplats eller befattning. Den fastställer företagets
och medarbetarnas ansvar för att verksamheten bedrivs på ett
ansvarsfullt sätt i enlighet med lagar och förordningar. Uppförande
koden utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Den revideras
internt och godkänns årligen av Swedish Match styrelse.

Uppförandekoden omfattar bland annat värt ätagande att
respektera mänskliga 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 barnarbete. Vidare innehäller uppförandekoden
förhållningssätt i frågor om såväl korruption och motor, som gåvor,

ii Dc ;nlrnationetla konventioner och riktlinjer som här Osylta ii FN korven ian om manskirga
cattigheter, FN s konvention om barnets rattigheter. de 2110 kär nkorrventioverna trOn it 0

29. 07,98, 100,105.111, t3Boch 182) samtOECD sribttinjerlormoitinationella torniag

UPPFÖRANDEKOD INNEKÅLISFÖRTECKNING

lån, representation, ansvarsfull marknadsföring samt sund
konkurrens. Uppförandekoden innehåller vägledning avseende
miljöcltektiviLet och en uppmaning om att följa försiklighets
principen vad avser miljö-
ledning. Den innehåller
även vägledning i frägor om
hälsa och säkerhet på
arbetet, kompetens- och
talangutveckling samt
granskning av leverantörs
kedjan.

Föt att VO tO fr. it tiqöttgkt

sorti bolag mstevi bd qerl

jn’,v,tt’,fuiIt och vara offoktiva.

IVar tippförandikod hon’ do fmmstt

rtktliitpr lit fö,’ hur vi bitit vit

vrv’,rks;unhet.

www.swedishmatch.com
Mer information lines p6 karcernors wekbptats

y.wwswr0ishr,ralch con/Opplorandekoder

Lars Dahtgren
Koncernt’f rot och VD

1 INLEDNING

1.1 Vanor har vi en Upplbrandekod7

1.2 Vem ska 10110 Koden7

13 Vilket at mitt ansvar?

1.6 Vad nander om jag bryter mot Koden’

.5 Hot och till vem anmalertag ett eventuellt brott mot Koden’

1.6 Vad handen när man har gjort en anmälan’

3.5 GOvor, ön och representation

3.6 R.attvts konkorrens

3.7 lntegritetsskydd

3.8 Marknadsioring

3.9 Politisk aktivitet och betalningar

3.10 Samhallsengagemang

2 VÄRA MEOARBETARE Praxi5 gättande anstättningar och
arbetsförhålLanden

8_VLRTAR8ETEä

6 VÅR M iUö: Praxis och interna rutiner

2.1 Icke-diskrtminerng och rttvis behandling

2.2 Arbetstider, ersättntngar och avtal (anstältningsvtllkorl

2.3 Foretiiogsfrihet och ratt till koltektivavtat

2.4 Barnarbete

2.5 Tvångsarbete eller obligatoriskt arbete

2.6 Farfarsprincipen och godkanttande från den lokala HR-avdelningen

1 Tfl i9’ nvit

3.1 Intressekonilikter

3.2 Fxporlkonlroll och sanktioner

3.3 Arbete mot korruption och mutor

3.6 Ätgarder mot punningtvatt

[öclbvlktlga rullner

5.1 Halsa och sakerhet i arbetet

5.2 Kompeteosulveckling och hantering av duktiga medarbetare

5.3 AIfät stesor

5.4 lnkop av varor och tläflster

5.S Skydd av bolagets tillgdngar

S.6 kontidenlietl iniormalinn

5,7 Cybersakerhet

5.8 Insiderhandet

5.9 Intern och eotern kommunikation

5.10 Tillförlitlighet i register och rapporter

5.11 Juridiska Irågor

Swedish Match 2019 / 38



.
* ab oc’r r;sker HåUbarhet Ad FaDSio!(a riortr EålStyi lbiJ

/VD-kciirmentar /Vor 5jn ä håtbarh:vf / FN:’, mat / Ucro;d-vkvd /Värdekedja / Fok:: ‘iT.raen / 5tlnr.g /Attrakilc erbetegivarv

Vår värdekedja
Swedish Match tiLLverkar snus och nikotinportioner utan tobak, maist snuff, tuggtobak, cigarrer,
tändstickor och tändare vid 15 anLäggningar i Sverige, USA, Dominikanska repubLiken, Danmark,
Nedertänderna, FiLippinerna och BrasiLien.

Vairdekedjan för våra produkter omfattar forskning och utveckling
av nya och befintliga produkter, anskaffning och produktion av
råvaror, bearbetning hos leverantörer, tillverkning vid Swedish
Match anläggningar, transport och distribution mellan de olika
stegen i värdekedian, försäljning genom äterförsäljare (kunder)
samt till sist konsumtion och slutgiltigt hortskaffande av pro
dukten efter konsurneniens användning.

Råvaror färvära produkter kommer främst

från externa parter och från många geogra

fiska områden lnkopskraven or strikta. Fore

taget äger inga egna plantager med undantag

for skogsplantager: Brasilien

GOTHIATEK , vår kvalitetsstandard för

snus, kräver bog noggrannhet vid de tester

som utförs inom flera steg värdekedjan och

vid urval av råtobak Ofta startar testerna

redan på gårdsnivä hos tobakvodlarna Detta

sdtt att arbeta har en inverkan p hur vi

arbetar med annat råmatvrial på tång sikt

,tI:t’i

För den svenska marknaden och för distribution

till den norska marknaden har Swedish Mat ch

ett distributionsbotag, SMD Logistics. 1 andra

delar av Europa distribueras produkter främst

genom tredje parts distributionsnat 1 USA sker

disti ibutionen framforallt via externa distribu

torer. Tändstickor och tandare distribueras

genom ett brett natverk av samarbetspartners

over hela sanden

De tramsta forsäljningskanalerna for våra

produkter an närbutiker, tobaksaffarer och

bensinmackar och stormarknader Andra

kanaterar bland annat barer, restauranger.

flygplatser och båtar i färjetrafik, e-handel

och egna butiker på olika marknader

Vår uppförandekod för leverantorer utgor

grunden for relationen med våra leveran

törer Våra risker, påverkan och forbättrings

potential i denna del av värdekedtan återfinns

inom områdena affärsetik, barnabete och

mänskliga rättigheter samt utsläpp av vaxt

husgaser. Dessa specifika håtlbarhets

områden or i fokus vid iår granskning av och

i dalog med teverantörer För at: nd våra mål

inom ftera fokusområden ärvi beroende av
ett gott samarbete med såväl leverantörer

som underleverantörer

De policyer som styr och vägleder ssmttiga med

arbetare inom koncernen den dagliga verksam

het en sammanfattas i vår uppförandekod. Våra

medarbetares idéer, metoder och innovativa

arbete har betydelse for företagets tramgång

En annan viktig komponent är medarbetarnas

mollighet att nyttja sin fulla potentiat.

Å

Vårt engagemang ligger i stf till vuxna konsu
mentet erbjuda attraktiva att ornat iv lift ciga

retter, titt exempel snus och nikofinportioner,

och darmed bidra till förbättrad folkhälva Vi

använder ett strukturerattälvagagångssätt

för konsumentinsikt som inkluderar anatyser

av konsumenters behov, trender och deras

uppfattning om våra vorumarken vilka till

sammans påverkar bolagets nrodukt:nnova

tioner Våra EoU-anläggningar arbetar med

att utveckla nya produkter samt bevakar och

förbattrar befintliga produkter i enlighet med

GOTHIATEK -standarden för snusi

.—---—-—---‘-------------—--- -

____

Uppförandekoden weotih M it :n uuphi ,n lr1oad ,.asistalter fiirøf agets - Uppfdrandekod för teverantörer ‘.., ‘s Mtr,b uppfnrr’dekui ‘ar

h sdmttlq-i me’k,r heta’ .-s ansvar for iII r amt’tiw b.ti .as ett jevfirar 1,.,. speglar ta: otagets uppfor i:idk ‘or n anqr 54:1 ,wd:- 1:

t,scirsfj’ij Sdt!, • ent:ghef med iagar oCt-Ioro.dntnga:. - kra :er 0 fl fi j ntaJ rq au tö Idgels teveranlörer

-.-- 1

FO KUS OM RÅD EN

Frb,atru S.ikxrxeiL C:ka Mrvk Movk
toikb,:toar hog xiiarxitk rrxjigheto- utv[vpp ,: a:faiL

vOhusgaor

El,rnn era
banarbete
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v
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VÅRA ANLÄGGNINGAR
Snus produceras vid syra fabriker i Kungälv, Odleborg och Romakloster i

Sverige samt i Silkeborg i Danmark. Nikotinportioner produceras i Kungälv och

i Owensboro, Kentucky, USA. Chew bags produceras i Silkeborg och tobacco bits

i Odense i Danmark. Moist snutt och tugglobak tär marknaden i USA produceras

i Owensboro. Cigarrer produceras i våra fabriker Dolhan, Alabama, USA, och

Santiago, Dominikanska republiken. Tändvtickortillvnrkas vid syra fabriker

iVollanda [splintf och Tidoholm [ländslickoroch brasländarof samti Piruido

Sul fsphntf och Curitiba [tändstickor) i Brasilien. Tändare tillverkas i Assen,

Nederländerna, Manila. Filippinerna, samt i Manaus, Brasilien.

Tillstånd och anmälningsplikt
Samtliga fabriker har under 2019 Levt upp till kraven i sina tillstånd. Fabrikerna

fär snus och nikofinportioner i Obleborg och Kungälv är anmälningvpliktiga

enligt miljdbalken. Vid fabriken i Vef landa tillverkas splint och ytteraskar med
plån som används i fäedsfickstillverkningen. Verkoamheten är fillsfåndsplikfig
enligt miläskyddslegen och tillståndet gäller tills vidare. Bullernivåer, lagring av
timmer och utsläpp av täsningsmedel regleras. Vid fabriken i Tidaholm tillverkas
tändstickor och braständare. Verksamheten ärtillståndspliklig enligt millä
skyddslugnn. Tillståndet innebäratt fabriken har rätt alt ufäke produkfionen upp
till vissa nivåer och begränsor mängden vatten titt avlopp, stoffhalten i ufgående

vent ilationstotf samt bullernivåer Pär fabriker i ävrigu länder där Swedish Match

har produktion, har koncernen tillstånd enligt lagstiftningen i respektive lund.

DIREKT MATERIAL
Direkt material omfattar råtohak, virke, nylon och komponenter till tändaro

samt färpackningsmaterial, såsom kartong, plast och mefalliserad plaottilm.

Muteriaten käps in från olika delar av världen.

Råtobak
Råtobok till snuv, moist snuff, fuggtobok och cigarrer käpv in genom sfdrre

internationella leenrantärer. Swedish Melch äger inge egna lobakvodlinger och

kdper råfobok från 21 tänder Åtta av dessa länder [markerade på kartan oeanl

står färå7 procent ev Swedish Match inkäp av råfobsk och de olärsta inkdpen

gärs från Indien, Indonesien och USA.

Virke
Virke fill vär tändsficksproduktion kommer från platser nära våra fabriker i

Sverige och Brasilien Ungefär 99 procent av virkel tifl produkfionen av tänd

stickor i Brasilien odlas på våra egno plantager Återstående volymer kdps från

lokala leverantärer Våra plantager består ev cirka 4700 hekfer poppel och tall,
odlad i den vädra delen av delvfaton Paranä och i den norra delen av delotaten

Santo Catarina. Våra plentager täljer st riklare odtingskrae än vad som fdrevkrivv i

gällande lokala lager och tärordninger Avp som används vid produktion av tänd
sfickor i Sverige käps från do oädro delarna ev landet i nära anslutning till vår
vplinttebrik och käpen gärv huvudvekligen från stärre virkevleverenfärer Små
kvantiteter käpv också direkt från enskilda okogvägere. Swedish Motch Iodovtrinv

AB, bolaget som producerar tändstickor i Sverige, är certifierel i enlighet med
FSCv opårbarhefvsfaodarder fdr Choin of Cuvtody och Coetrolled Wood.

Nylon och komponenter till tändare

Värderingar
-öaö —‘

PASSION ÄSARSKAP TNNOVATION KVAlITET

TÄNOSTtCKOO SNUSSwedish Match produktions
anläggningar och länder för
inköp av direkt material

0060TOBAU, 140150 SNUFF,
NI001INP000IUNER
Owoosboro CIGARREA

_______—

an me

TANDARE
Maoavv

TUNOSTIC000 . ,

Piroi do Suf
Curitibu

1’O

— TANOAOE
Manus

• Råtohak 4t

Tändprodekter (virke och/eDer komeonenter eti tanäorel

E Råtobak och täedprodekier

Råmateriul och komponenter lill tändare består av nylon och flylonde petro

leurn gav samt gnivfhjul, flintolenar och dvre lock gjorda av olika metaller

såsom ful eeempet aluminium, stål och mävving. Dessa material kommer

huvudsakligen från leserantärer i Kina, Sydkorea och USA.

Kva[itetsstandarder
• UOFHIÅTFf( ‘ha-nu’. fj[

MiL FL il To id fortandsticl°
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FÖRBÄTTRA FOLKHÄLSAN

VÅRT ÅTAGANDE
Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Företaget
är fast beslutet att ersätta cigaretter genom att fortsätta utveckla och
sälja alternativa och avsevärt säkrare källor till nikotin vilket
kommer att förbättra folkhälsan .Även om nikotin kan vara beroen
deframkallande så är det sättet på vilket nikotin vanligtvis konsu
meras som orsakar skada för individ och samhälle. Cigarettrökning,
som är den dominerande nikotinkällan, orsakar sjukdom och död
bland användare på grund av det sätt på vilket konsumtionen sker,
det vill säga genom själva förbränningen av tobak. Aven om barn,
ungdomar och vissa utsatta konsumentgrupper inte bör använda
nikotinprodukter är nikotin, liksom koffein, i allmänna termer
säkert att använda.

rii4ii

Detta fokusområde omfattar hela vår värdekedja.

VÅRT MÅL
Vårt måt är att etiminera cigarettanvändning och tobaks
retaterade sjukdomar och dödtighet genom att erbjuda
rökare attraktiva nikotinkättor för rekreation (såsom
svenskt snus och andra nikotininnehåttande produkter

såsom ZYNI.

• Okad konsumentmedvetenhet och geografisk räckvidd

för snus och nikotinportioner.

• Ökad konsumentmedvetenhet om skiLlnaden i relativ

risk melLan cigaretter och rökfria tobaks- och

ni koti n produkter.

• Ökad förståeLse hos tittsynsmyndigheter om den roti

som snus och nikotinporttoner kan spela för att forböttra

lo tk hö [sa n

• Utveckting och kommersiatisering av nya skadereduce

rande produkter med nikotin.

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Produktstrategi

Swedish Match erbjuder ett brett utbud av uppskattade alternativ
som är både tillfredsställande och avsevärt säkrare än rökning. Vår
portfölj av rökfria produkter består av snus, moist snulL tttggtobakt
samt innovativa produkter som nllcotinportioner. De flesta av våra
insatser inom forskning och utveckling samt investeringar görs
inom vår verksamhet för rökfria produkter och de förvärv som
gjorts under de senaste åren har gjorts för att stärka vår rökfria port
följ. För närvarande står den rökfria portföljen för mer än 80 pro
cent av Swedish Match totala volymer av tobaks- och nikotinpor
tionsprodukter. Vårt mål är att denna procent ska fortsätta att växa.

Produkternas attraktivitet är mycket viktigt för att framgångsrikt
få konsumenter att byta från cigaretter till andra nikotininnehäl
lande produkter med bättre riskprofil. Fokus för vara insatser inom
forskning och utveckling är såväl kvalitet som att minska potentiellt
skadliga ämnen, men även att tillse den vuxna tobakskonsumentens
behov Vi har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen för det
arbete vi utfört för att minska potentiellt skadliga ämnen i våra
snusprodukter och för t’åra nikotinportioner har vi lyckats komma
under de nivåer som kan upptäckas, vilket varit vårt långsiktiga mål.
Det är denna niva som vi alltid har strävat efter. Men i slutåndan
spelar det ingen roll hur mycket vi minskar riskerna med våra pro
dukter om cigarettkonsumenterna inte vill använda dem. Därför
utvärderas noggrant de beteendemässiga, sensoriska och andra
behov som uttrycks av tohaksanvändare och integreras därefter
i vara predciktutvecklingsproccsser. Vi vet att för cigarettkonsci
menter är smaksättning en viktig del av produkternas attraktivitet
vilket innebär att det är viktigt att hitta rätt smaksättning på
produkterna för denna grupp.

Produktkvatitet och säkerhet

Redan år 200f) beslutade Swedish Match att göra kvalitetsstan
darden GOTHIXI’EK° tillgänglig för våra konsumenter och andra
berörda parter. Målet för Swedish Match kvalitetsstandard
GO’I HIATEK°, 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 jämförbara livsmedelsstandarder. Standarden anger
gränsvärden i färdiga produkter för sexton oönskade ämnen av
vilka tre regleras av den svenska livsmedelslagen. För en förteckning
över ämnen och nuvarande nivåer, se Swedish Match webbplats.

Nikotinportioner representerar ytterligare ett steg i Swedish
Match arbete med att minska oönskade ämnen i våra produkter. 1
ZYN finns det inga spår av de tre oönskade ämnena som finns i snus

och som regleras i svenska livsmedelslagen.
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 vetenskaplig forskning på snus finns tillgänglig på vår
webbplats och kommer att kompletteras med vetenskap kring
nikotinportioner när den blir tillgänglig.

Swedish Match saljeruile unu ..ggtuoakupnidukter i Europa och USA Dessa produkter har er
generelLt ugn niuå av tobaksspcc the nitrosamine- och andra skadliga, eller potentiellt shad i5d

union jamiorelse mod de iuogtcbaksproduktersom sdlis i undre dotarav .artdes
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Konsumenternas ti[tgängtighet
För att uppmuntra konsumenterna till att byta till produkter med
minskad risk, är tillgänglighet viktigt. Swedish Match har åtagit sig
att investera ten ökning av kapacitet och distribittion av vår rökfria
portfölj, både på våra nyckelmarknader samt marknader där vi för
närvarande har liten eller ingen närvaro.

Öppenhet och transparens
De flesta rökare är omedvetna om de stora skillnaderna i riskprofiler
mellan olika tobaks- och nikotininnehällande produkter. Konse
kvensen är att rökare stär 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
giller vetenskapliga rön om hälsocffckter. Vi hör kommunicera
deua till konsumenterna där det är tillåtet. Vi bör också uppmuntra
myndigheter att ge saklig och objektiv information avseende skill
nader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter och upp
muntra lagstiftare och tillsynsmyndighetcr att reglera tobakspro
dtiktcr olika beroende på produkternas riskprofil. Under året har vi
aktivt uppmuntrat tillsynsmyndigheter i Sverige samt i ett antal
andra europeiska länder att lagstifta kring nikotinportioner och
därmed begränsa marknadsföring, sätta ett tak för nikotinniväer
och kanske viktigast av allt, göra försäljning av produkterna olagligt
till icke vuxna personer. 1 USA har värt regulatoriska fokus varit att
tillse att våra skadereducerande produkter kan säljas till vuxna
tohaksanvändare i smaker som tilltalar dem.

Skydd för utsatta konsumentgrupper
Alla produkter är inte till för alla. Somliga konsumentgrupper bör
inte använda vissa produkter. Detta gäller isynnerhet tohakspro
dukter liksom andra produkter som innehåller nikotin som endast
är avsedda för vuxna. Vissa andra konsumentgrupper anses också
vara sårbara. Nikotinanvändning under graviditet kan bland annat
leda till minskad födelsevikt hos barn, varför gravida kvinnor upp
manas att inte använda nikotin.

“Adutt onty Tobacco and Nicotine”-poticy
Swedish Match hacen policy kopplad till sina tobaks- och nikotininne

håtlande produkter som tydligt står fast att dessa produkter endast

ska marknadsföras och säljas titt vuxna personer som uppnått den

högre ålder som lagstiftats för tobaksbruk på respektive marknad.

Oro den lagliga åldern för att köpa tobak är lägre än 1 Bär ska Swedish

Match fortfarande följa åtdersgränsen om 18 åretleräldre. Detta

innebäratt vi inte riktarvår marknadsföring, reklam etter kampanjer

av tobaksvaror etter produkter som innehåLler nikotin titt personer

under 18 år, eller den högre åldersgräns som gäller lokalt. Vi åtar oss

att kontinuerligt arbeta med att utbilda, informera samt att samar

beta med återförsätjare, distributörer och myndighetspersoner för att

forhindra användning av tobak och andra nikotinhaltiga produkter

Där det är lagligt, kan vi sälja och marknadsföra våra produkter

online. Vi kan även i mötet med konsumenter informera om produk

terna och erbjuda produktprover till vuxna som kan bekräfta sin ålder

Kti, SwxdSh Mach uppt5r,rdohcd

STATUSRAPPORT

HIGHLIGHTS 2079

• FOA godkände att General snus som säljs i USA får

klassificeras som en tobaksprodukt med modifierad risk

IMRTPI.

• ZYN lanserades nationellt i USA i april 2019. Antalet för

säljningsställen ökade under året i USA samt Sverige

och ZYN tanserades i mindre skala på ett antaL europe

iska marknader.

• Löpande engagemang i offentliga kampanjer i syfte att

öka kunskapen om snus och ZYN och dess mindre

skadliga hälsoeffekter jämfört med cigaretter.

Utfalt av aktiviteter
1 oktober2019 godkände EDA att General snus som säljs i USA får
klassiliccras som en lohaksprodukt med modifierad risk (MRI’P).
1 detta beslut konstaterade FDA all vär ansökan innehöll tillräckliga
vetenskapliga bevis som kan fastställa att en övergång från rökning
till General snus reducerar den individuella rislcen. FDA fastställde
även att detta beslut gynnar folkhälsan som helhet. Detta är första
gången en ti]lsynsmyndighet — någonstans i virlden — heslcitat om
att kommunikation kring relativ risk mellan olika tobaksprodukter
kan gynna folkhälsan.

Under året har Swedish Match gjort fortsatta framsteg vad gäller
närvaro och tillgänglighet av ZYN, vilket utgör ett konkret exempel
på vår målsättning om att ligga i framkant med att erbjuda ett
modernt och säkert alternativ till riikning. Under 20t9 breddades
ZYN -portföljen i Sverige med nya varianter inom båda formaten
Slim och Mmi Dry. Vi har även utökat vår prodtiktserie under varu
märket G.4 i Norge där syftet är att nå de cigarettanvändare som
tidigare as-visat mer traditionellt snus.

1 USA har Swedish Match utökat tillgängligheten av nikotinpor
tionsprodttkten ZYN nationellt, med början i de västra delstaterna.
1 slutet av 2019 fanns ZYN tillgängligt i mer än 67000 försäljnings
ställen. Swedish Match lanserade under 2019 ZYN i begränsad skala
på ett antal europeiska marknader utanför Skandinavien. Vid slutet
av året var Ssvedish Match närvarande på marknader såsom Estland,
Grönland, Kroatien, Slovenien, Storbritannien, ‘fjeckien, Tyskland
och Österrike. ‘l’ill följd av de insatser som nämns ovan, har bidraget
från våra rökfria produkter till koncernens totala portfölj ökat ytter
ligare under 2019. För närvarande står vår rökfria verksamhet för
83 procent av Ssvedish Match totala volymer av tobaks- och nikotin
prodtikter och för 68 procent av motsvarande omsättning.

Under 2019 fortsatte vi att göra stora investeringar i våra rökfria
produkter för att öka framtida tillväxt och 96 procent av våra totala
kostnader för forskning och utveckling avser dessa produkter. Dessa
kostnader omfattar vetenskapliga studier, anläggnings- och maskin-
utveckling, prototyper och tester kring produktacceptans. Vi
kommer att fortsätta att samarbeta med forskarvärlden för att
bekräfta de fördelar våra produkter har på folkhälsan och allokera
våra investeringar därefter. Liksom tidigare är har vi avsatt mer än
90 procent av våra investeringar i vår rökfria portfölj. Under 2019
har vi även ökat våra investeringar ytterligare i tillverkningskapa
citet för ZYN i USÄ för att stödja den starka tillväxten.

* Fj1ldtoeU tapportet
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Under året har vi sett en ökning av konsumenter som attraherats av
våra rökfria produkter. 1 Sverige och Norge definierar Swedish
Mateh hur framgångsrik en prodttkts attraktionskraft är genom att
följa minskningen av antalet rökare utifrån det totala antalet
tohaksanvändare. 1 Norge minskade andelen dagliganvändare av
cigaretter till 39 procent under 2019’ (50 procent år 2018). Det
innebär att Norge nu närmar sig Sverige när det gäller att få cigarett
konsumenter att istället använda snus. 1 åldersgruppen från laglig
tobaksålder till 25 år har man sett att snuskonsumtionen nästan helt
ersatt eigarettkonsumtionen. Endast två procent av männen är
dagliga cigarettanvändare och bara en procent bland kvinnorna.
1 Nordamerika definierar vi framgång genom volymtillvåxt av för
säljning av rökfria produkter vilken under 2019 var 35 procent.

Att utbilda konsumenterna om skillnaden i hälsoeffekter mellan
rökfria produkter och cigaretter fortsätter att vara en svår uppgift.
1 Sverige och Norge har man förstått denna skillnad häst, men det
finns fortfarande ett uthrett missförstånd även på dessa marknader.
1 Sverige anser 32,9 procent av den allmänna befolkningen att snus
är minst lika farligt som cigaretter eller att de inte vet. 1 Norge är
samma siffra 34,5 procent. Endast 20,8 procent av den svenska
befolkningen anser att snus är mycket mindre farligt än cigaretter
och i Norge är denna siffra endast 19,5 procent. Att öka konsumen
ternas medvetenhet ytterligare kommer därmed att vara i fokus
framöver.

H,Iffa Statistisk Sestraikyrå, Neryr

Ra41- produkter , % av total oroduktpartlal1 2019 2018 2017

votyrn 83,1 01,5 50.5
Neooiovalrng 67,7 65.0 55,0
Kaptatraester ngar nklaaee Idrelagsto-vav 92.1 96,5 93,9

Kostnaderlortorskning och utveckl—g 95.7 95.2 94,5

Pcktna v,vdukter emlattar snus, nk.rtnpcrt a’er marst smal! ack tuygtvkak
ExkLav.e Lights Drasen ack 5M0 Lugictcs

Pradaktattraktvdet öland vuxna tabaksonvandare 2019 2018 2017

Andel dagkga cgarelterrdkare bland dagLga
tobaksanvindare Sverige1 .35 39 39 65

Andel dagliga cfgarellerrdkare bland dagliga
tobaksanvdndareiNarget,% 39 50 40

Volymtåioaal ler räktnia pradakler Natdamerka. ‘5 35 5 0

Sparat aå unden.akrr a sam en’s vj’tan—a’ 4r senast 231 Sf 2319 ech 2317 års sdfrar ur danfer
från året innan Kaffe Fnfkna,smmn1 gfielnr
Kaffa Sfaf,ctsk Snntnatkyrå N ing.

Vårt fortsatta arbete

• Fortsatt arbete för ökad närvaro och tillgänglighet av nikotin
portioner, både inom och utanför våra nuvarande marknader.

• Insatser for att öka konsumenternas medvetenhet om snus och
nikotinportioner.

• Fortsatt arbete för att öka förståelsen hos tillsynsmyndigheter om
den roll som snus och nikotinportioner kan spela för att förbättra
folkhälsan.

• Utveckling och kom mersialisering av nya skadereducerande
produkter med nikotin.

-1
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SÄKERSTÄLLA HÖG AFFÄRSETIK

VÅRT ÅTAGANDE
Swedish Match arbetar för att upprätthålla hög afflärsctik i samtliga
alrårsverksainheter och relationer med iniressenter, 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 aifärsrelationer som bygger på gemensamma värderingar,
ömsesidig respekt och förtroende är viktigt för vår långsiktiga
framgång.

Detta fokusomräde omfattar vår egen verksamhet och våra rela
tioner med andra; leverantörer, distributörer och kunder.

VÅRT MÅL
Swedish Match kommer att vidta nödvändiga åtgärder
för att säkerstäLLa att etiska affärsmetoder upprätthåtts
inom vårt eget företag och i våra reLationer med andra.

• Alla medarbetare känner titt. förstår och agerar

entighet med vår uppförandekod.

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

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Vår uppförandekod
Vår uppförandekod fastställer företagets och medarbetarnas ansvar
för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med
lagar och förordningar. Uppförandekoden gäller för samtliga med
arbetare inom Swedish Match, oavsett arbetsplats eller befattning.

Vi genomför medarbetarenkäter som en del av vårt arbete med att
säkerställa att våra medarbetare har kännedom om uppförande
koden och att de har läst eller blivit informerade om den. Obligato
risk e-utbildning genomförs som ett komplement till presentationer
och liknande aktiviteter. Medarbetare utan e-postkonton, timan
ställda och konsulter får utbildning under gruppsessioner. Samtliga
medarbetare ska regelbundet genomföra utbildningen och upp
förandekodens innehåll kommuniceras kontinuerligt till med-
arbetarna till exempel via företagets intranät.

Business Ethics Councit och Procurement CounciL
Våra respektive råd inom afflirsetik och inköp arbetar med förbätt -

ringar inom det atflirseiiska området samt för att säkerställa efter
levnad av vår uppförandekod för leverantörer. Då ansvaret för vära
fokusområden är decentraliserat till företagets divisioner, har de
båda räden till uppgift att hjälpa till vid samordning av aktiviteter
och initiativ samt att dela bästa praxis inom koncernen.

Korruption och mutor
Swedish Match har nolltolerans mot korruption och mutor. Det
framgår uttryckligen i vår tippförandekod att Swedish Match inte
ska delta i, eller genom tredje part, bidra till korruption i någon
form. Att öka medvetenheten och kunskapen inom dessa områden
inom hela organisationen är av Stor vikt. E-utbildning inom
området är obligatorisk för relevanta målgrupper men finns
tillgänglig för alla medarbetare.

Sund konkurrens

Inom Swedish Match är vi övertygade om att en sund konkurrens
bidrar till ökade aflrsmöjligheter, bättre resultatutveckling och
minskade kostnader för varor och tjänster. Konkurrens mellan olika
aktörer på marknaden ska bedrivas på ett sunt sätt och i enlighet
med konkurrenslagstiftningen. Våra juridiska avdelningar stödjer
divisionerna med rådgivning i samband med marknadsaktiviteter
och upprättande av avtal för att säkerställa att konkurrenslagstift
ningen efterlevs.

Alla medarbetare inom försäljning och marknad samt lednings
grupper inom organisationen utbildas kontinuerligt inom detta
område. E-utbildning och skräddarsydda handböcker används
också för att utbilda relevanta målgrupper inom försäljnings- och
marknadsavdelningarna, inköpsfunktioner samt inom forskning
och utveckling.

h mIi

_________

-
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$_

5dish Match.

UPPFÖRANDEKOD

www.ssiferJishmatch.com
Mer informalion finns pä koncernens webbplais

wwwswedishmatch com/Uppforandekoden
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Förhindra penningtvätt
Swedish Match förbjuder penningtvätt i linje med lagstiftningen om
åtgärder mot penningtvätt i diverse olika länder. Penningtvätt är ett
globalt problem som kan få mycket allvarliga konsekvenser. Vi ska
alla vara uppmärksamma i våra affärsrelationer och agera vaksamt
för att förhindra att våra produkter används för penningtvätt.
1 slutet av 2019 lanserade Swedish Match en e-utbildning som
kommer att vara obligatorisk för relevanta målgrupper inom
företaget.

Anmätan om misstänkt överträdeLse och
vissetbtåsarfunktionen
För att ytterligare säkerställa hög aWärsetik inom organisationen
uppmuntrar vi alla medarbetare att agera om överträdelser av upp
förandekoden kommer till deras kännedom. Medarbetarna kan
alltid kontakta sin chef, chefens närmaste chef, relevant divisions
chef, någon frän HR eller våra juridiska avdelningar. Swedish Match
har även en visselblåsarfunktion som ger alla medarbetare inom
koncernen möjlighet att anmäla misstanke om överträdelse till ord
föranden i revisionskommittén. Anmälan kan lämnas anonymt.
Alla misstankar om överträdetscr av uppförandekoden tas på allvar
och lämpliga åtgärder vidtas om fall av överträdelser konstateras.
Alla misstankar om överträdelser och vidtagna åtgärder rapporteras
till revisionskommittén. Vid denna rapportering närvarar även
bolagets externa revisorer. Under 2019 har 20 ärenden behandlats
och utvärderats. Några anmälda ärenden har krävt vidare handlägg
ning och har resulterat i införandet av nya rutiner medan andra har
befunnits vara ogrundade och lämnats utan åtgärd.

Uppförandekod för Leverantörer
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 pä affärsetik och andra
hällbarhetsfrägor.

Vi för alltmer frekvent och återkommande dialog med våra leve
rantörer om våra grundläggande värderingar. Denna dialog
omfattar de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer,
uppföljning av efterlevnad av dessa krav samt dialog om priorite
rade frågor för att säkerställa fortsatta förbättringar. Det övergri
pande målet är att öka proaktiviteten i dialogen kring hållbarhet.

www.swedishmatch.com
Mer information finns pS koncernens webbplats

www.swedishmatch.com/Uppforandekod-for-teverantorer/.

STATUSRAP PORT

HIGHLIGHTS 2019

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj

2018. Swedish Match åtar sig att hantera personupp
gifter på ett ansvarsfuttt sätt och i enlighet med lagstift
ningen. Under året har medarbetare och konsulter utbil
dats i grupp och via e-utbitdning föratt få en förståelse
för vad GDPR innebär för Swedish Match och hur man
hanterar uppgifter i enlighet med tagen.

• Iredjepartsrevision av våra högriskleverantörer av direkt
material utöver råtobak. Revisionen omfattar efter
levnad av regelverk och lagstiftning kring barnarbete,
anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt affärs-
etiska principer.

• Penningtvätt är ett altvarligt gtobatt problem och för
Swedish Match är det av yttersta vikt att vårt företag inte
används som ett medel för att begå brott. Under året har
företaget lanserat en e-utbildning för relevanta mål-
grupper avseende penningtvätt i syfte att sprida kunskap
kring varningssignaler och hur man ska agera i situa
tioner där man misstänker penningtvätt.

Etiska affärsmetoder blomstrar på arbetsplatser fria
från trakasserier och diskriminering. Under året
inleddes projektet Fairand Friendlyinom Europe Division
samt våra koncernstaber och centrala funktioner och en
utbildning i ämnet anti-trakasserier och diskriminering
tanserades för medarbetare inom US Division.

Vårt fortsatta arbete
• Fortsatt fokus på att medvetandegöra olika delar av uppförande

koden inom hela företaget genom bland annat skräddarsydd
utbildning och andra utbildningsmetoder.

• fortsatt tredjepartsrevision av våra högriskleverantörer av direkt
material, omfattande efterlevnad av regelverk och lagstiftning
kring barnarbete, anställningsvillkor och arbetsförhållanden
samt etiska affärsprinciper samt vidtagande av åtgärder vid
eventuella missförhällanden.

0

Utfatt av aktiviteter

Affärsetik 2019 2018 2017

Andel medarbetare som genomfört utbitdning
avseende uppförandekodenil, % 97 96 95

Ande) medarbetare som genomfört e-utbitdning
avseende sund konkurrens, % 90 80 N/A

Ande) medarbetare i relevanta målgrupper som
genomfört utbildning av5eende penningtvätt, ¾ 81 N/A N/A

Andel medarbetare i relevanta målgrupper som
genomfört utbildning om GDPR, % 82 79 N/A

Andel betydande leverantörer av direkt material
som bekräftat att de delar Swedish Match
värderingar, % 99 98 96

Avser individueflutbildeing for medarbetare med persenligt e.postkeeis samt grupputbildnieg for
tabrrksanstätldo som etc har personliga e-postkonton

1 De internationella konveetieeer och riktlinjer som har åsyftas ar FNs konventiun om mänskliga
rattigheter, FN s konvention om barnets rattigheter, karnkoeventionorna från ILO (nr 001,016.
029,030,087,098,100. 105.106, lit, 138 och 182) samt OCCOs riktlinjer för moltinationella
feretag
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LIKA MÖJLIGHETER

VÄRT ÅTAGANDE
På Swedish Maich är grunden för vårt arbete mot diskriminering
och ffir 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 egenskaper.
Vi arbetar för att säkra nolltolerans mot diskriminering. Vi intar en
proaktiv ställning mot strukturell diskriminering och för ökad
mångfald på alla nivåer inom organisationen.

I)ctta fokusområde omfattar vår egen verksamhet.

VÅRT MÅL
Vårt ständiga mål är att vara en öppen och inkLuderande
arbetsgivare. 1 en arbetsmiLjö med notttoterans mot dis
kriminering har alLa medarbetare Lika möjtigheter att
uppnå sin futta potentiat, viLket resuLterar i en mer diver
sifierad arbetspLats.

Att inga medarbetare ska känna att de är. etter skulle
kunna vara, diskriminerade på arbetsptatsen.

Att ha minst 40 procent avvardera kön i ledande
befattningar.

Att öka mångfatden vad avser kulturell bakgrund.

VÄRT TILIVÄGAGÄNGSSÄTT
En decentraLiserad Human Resources organisation
Swedish Match har en decentraliserad HR-organisation eftersom
regler och sociala förhållanden varierar mellan olika länder. Många
initiativ tas varje år för att se till att vi skapar och upprätthåller en
inkluderande arbetsmiljö genom utbildning, jämställdhetsinsatser,
löneanalyser och rekryteringsinsatser. Genom företagets HR-råd
skapar vi en koncerngemensam grund där ett primärt fokus har
varit att utbyta idéer och kunskap. Medarhetarnas välmående mäts
regelbundet i en global medarbetarenkät.

NoLttoterans mot diskriminering
Vi arbetar för att upprätthålla en arbetsplats fri från diskriminering i
alla anställningsförfaranden, policyer, förmåner och processer.
Varken nuvarande eller potentiella medarbetare ska känna att de är
eller kan vara föremål för diskriminering på Swedish Match. Alla
överträdelser tas på allvar. Det finns fastställda rutiner för att säker
ställa att åtgärder snabbt vidtas för att utreda och lösa problem som
påtalats av nsedarbetare 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,
sin divisionschef eller någon från HR eller våra juridiska avdel
ningar. Medarbetare kan även lämna en anonym anmälan via vissel
blåsarfunktionen som finns tillgänglig på företagets intranät. Den
globala medarbetarenkät som genomförs regelbundet innehåller
frågor avseende diskriminering.

MångfaLd

På Swedish Match är vi övertygade om att mångfald på arbets
platsen och i våra lcdningsgrupper är gynnsamt för verksamheten.
En jämnt fördelad arbetsstyrka skapar ett värde i sig och förbättrar
våra chanser att rekrytera de bästa talangerna. Vi anser att jäm
ställdhet mellan könen och mångfald avseende kulturell bakgrund
är två områden där det finns en högre risk för potentiell diskrimine
ring och/eller områden där företaget kan dra mest nytta av ett
ökat fokus.

Vi arbetar medvetet med vår företagskultur för att se till att den är
inkluderande och främjar mångfald. Detta inkluderar konkreta ini
tiativ som adresserar mångfald avseende kön och kulturell bak
grund. Vi följer alla tillämpliga lagar relaterade till diskriminering
och skydd av minoriteter samt är uppmärksamma och reagerar
kraftfullt på eventuella tecken på diskriminering, även ifråga om
lönesättning. Vi arbetar även för att säkerställa mångfald i kandidat
poolen vid externa rekryteringar för att hitta de bästa kandidaterna.

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. Sedan 2017
måste våra verksamheter i USA och Sverige presentera status och
förändringar inom sina organisationer, både totalt sett på enhets
nivå och för ledande befattningar, avseende skyddade grupper och
personer från annan kulturell bakgrund eller annat ursprungsland.
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1 Sverige används ofliciell 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 tand. 1 USA är etnisk
bakgrund eller härkomst en faktor som följs upp.

Jmstät[dhet
Vi tror att jämställdhet mellan män och kvinnor, på alla nivåer i vår
organisation, gynnar Swedish Match pä många sätt. Jämställdhets
malen 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
representerat i ledande befattningar’

Sedan 2017 måste alla divisioner samt koncernstaber och centrala
funktioner presentera resultat kring jämställdhet, både totalt sett på
enhetsnivä och för ledande befattningar. Resultaten presenteras för
och granskas av koncernledningen och ger därmed området ökad
medvetenhet och engagemang från både divisionerna och från
ledande befattningshavare.

Likabehandtingsptan
Den Likabehandlingsplan som tagits fram för våra verksamheter i
Sverige, Norge, Belgien och Schweiz omfattar betydande aktiva
ätgärder, såsom olika kunskapshöjande aktit iteter, talangutveck
lingsprogram, Löcabehandlingsråd, säkerställande av korrekt löne
sättningsprocess saint framlyftande av goda förebilder bland mcd
arbetarna. Handlingsplanens utgangspunkt är svensk lagstiftnings
sju diskrimineringsgrunder (kön, etnisk tillhörighet, religion och
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsidentitet eller
uttryck, sexuell läggning samt ålder) och omfattar fem områden:
arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering
och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt
föräldraskap och arbete.

Fair and Friendty
Fair and Frienäly är Ssvedish Match sätt att arbeta för en rättvis och
vänlig arbetsmiljö inom Europe Division samt våra koncernstaber
och centrala funktioner. Fair and Friendlv grundar sig på tre hörn
stenar; jämställdhet, inkludering och affirsnytta. Begreppet fair
and friendlv inrymmer att Swedish Match ska vara och uppfattas
som ett företag som främjar mängfald, är fritt från diskriminering
och där kompetens, prestation och attityd tigger till grund för vilka
vi rekryterar, behåller och utvecklar. Fair and Friendly-rådet är en
arbetsgrupp med uppdrag att stötta l.ikahehandlingsplanen genom
att ta fram övergripande aktiviteter och säkerställa att lokala aktivi
teter bidrar till ett rättvist, välkomnande och konkurrenskraftigt
Swedish Match. Medan Fair and Friendly-rådet arbetar övergri
pande och säkerställer konsensus om vägen framåt, arbetar fem
mindre arbetsgrupper, Fair and Friendly Teams där varje grupp har
en representant i rådet med initiativ för att främja inkludering.
Information kring aktiviteter och resultat publiceras regelbundet
pä företagets iniranät.

Affirmative Action i USA
1 USA är lika möjligheter till anställning lagstadgad. [tillägg till
dessa lagkrav tar Swedish Match årligen fram en Äffirmative Action
Plan (plan för positiv särbehandling) för att analysera och övervaka
jämställdhetsinitiativ. En Ällirmative Action Plan är ett strategiskt
verktyg för att säkerställa att vi som företag vidtar proaktiva åtgärder
för att attrahera, anställa, utbilda, främja och behålla skyddade
grupper. Detta ska säkerställa lika lön för lika arbete och återspegla
arbetsmarknadens sammansättning. 1 denna analys Jämförs sam
mansättningen av vår egen arbetsstyrka med relevanta delar av
arbetsmarknaden och vi sätter upp mål och utvecklar handlings
planer för ökad representation av minoriteter och kvinnor.

Det ner at som Jettuga, foretagots tSr.gs k: ga ‘no tamentoLroirorn Lii poni om 41 perouner
order 23’
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UtfalL av aktiviteter

HIGH LIGHTS 2019

• Fair and Friendly-rådet, inom Europe Division samt våra

koncernstaber och centrala funktioner, har tagit tram

riktlinjer om vätkomna beteenden som visar hur våra

medarbetare tiltsammans främjar en arbetsmiljö där

man respekterar varandra och tar tiltvara på våra otika

perspektiv på arbetsplatsen.

• Inom vår verksamhet i USA har en rekryterare av ute-

säljare anställts som mer aktivt kommer att arbeta för

mångfald på arbetsplatsen.

• Utbitdning avseende anti-trakasserier/diskriminering

har lanserats för alla medarbetare i USA — med ett

97-procentigt dettagande.

• 1 våra anläggningar i Dominikanska republiken harvi

gjort framgångsrika rekryteringar och lyckats behåtla

kvinnliga medarbetare genom arbete för att säkerstätla

att ett jämnt antat män och kvinnor kaltas titl intervjuer

till tediga befattningar samt stärka processer för att

säkerställa att tön sätts utifrån position och att

befordran ges efter prestation på arbetsplatsen.

• Fortsatt fokus på kvinnliga sökande till arbeten inom

SMD Logistics (Sverige) för en jämnare könslördelning.

• En jämställdhetsersättning har införts i företagets

svenska verksamheter när föräldraledigheten delas lika

med barnets andra vårdnadshavare, då en sådan finns.

Syftet är att främja ett jämnt uttag av föräldraledighet.

• Sysselsättning för personer som har svårt att få tillgång

till den vanliga arbetsmarknaden tillhandahålls på

Swedish Match Lighters EV, i Assen (Nederländerna).

Detta sker genom nära samarbete med Social Work-

place som sysselsätter personer med olika funktions

hinder Dessa medarbetare är formellt anställda

av Social Workplace men betraktas som vilken

medarbetare som helst på arbetsplatsen.

Jämställdhet bland ledaede befatteingar’t 2019 2018 2017

Totalt antal ledande befattningar 41 42 46

Andel kninner ledandn befattningar; TS 17 21 15

Andel mani ledande befattningar, % 83 79 85

Oefinieraf som deltagare i företagets tingsiksga incitamnnfsprngram ILTI plast

Koncerelednieg och sfyrelse1 2019 2018 2017

Totalt antal medlemmar i knecereledelegen 8 8 9

Andel kninnnr i knncerntedningnn, % 13 13 22

Tntalt antal medlemmar i styrelsen’1 10 10 10

Andel knienliga medlemmar i styrelsen’1, % 30 30 40

Totalt antal medlemmar, styrelsen som olses as
årsstömmae 7 7 7

Andel kvinnliga medlemmar i styrelsen som afses
as årsstamman, % 43 43 43

il Swedish Maleh se Inkluderar arketstigarrepresentarter

Aestallda 2019 2018 2017

Tslalf antal aestdltdatltl 6712 6 036 5 240

Andel ksieeliga anställda, % 40 41 39

Andel ksiiteliga chelert1, % 26 27 22

Andel ksinebga t1öestemöe. % 34 34 32

Andel knieeliga arbetare. TS 43 — 63 65
ii Totalt antal anstökda kneaknas per den] 1 drcnmber Snnan bsrakseigi;ineluifib gör att ömma

siffra shitier sig Sin sitfrae för inednlantalet anstallö-a som rndnuisasi Set ö Peruseat. sidan 9
ti Inkluderar sisstidsanstöllda
‘ chefer med direbtrappnrleranitn

Medarbetare om diskrimleeringil 2018 2016 2014

Medarbetare som håller med om påsfåendet alf
deras arbefsgrepp ar fri från diskriminering. TS 92 94 92

it Swedish Mateh medarbetaruedersökneig genomförs regelbuedet Or 2016 lod tr2gae om mnd
arknlarer uerfri fr3n diskriiieeering i arbrtni år 2018 brvddrdes fr3gae till medarknlarens
arbetsgrupp

Ont av relesaet grapptt, n,n

Kattaretl bakgrsed 2019 2018 2017

Anställda

Suerige 24 20 25

USA 16 17 17

Cheferat

Snerige 11 13 12

USA 10 10 10

f Sverige drfininras relnuart grupp snm ledande brfnltningshuuarn som ar fndda utanför 5uri ge
eller vars forötdrardr födda i ett annat lard 1 555 definieras relevant grupp som non-caucasian
Sunrign definieras ledande knfaflningehauame unm nhnfnr eller dn mnöarhrtarr suar innehar en

au dn hundra högsta lunnrnai5wedsh Match arbetsstyrka
31 uppgift mnuiderad 2ftf 0 till sljd au usterad data frin SCB. Stalislisba rentratbyrån

Vårt fortsatta arbete
• Fortsatt arbete inom Fair and Friendly-rådet samt arbetsgrupper
• Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa våra anläggningar

på Donainikanska republiken för funktionsbindrade.

. 0
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MINSKA UTSLÄPP AVVÄXTHUSGASER

VÅRT ÅTAGANDE
Effekterna av khmatförändringarna 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 ha satt vetenskapsbaserade mål för företagets värdekedja.

JrLirllrn h

________________

.s’åe’tcs’nr.

21°i 6°i 6°i
Detta fokusomräde omfattar hela värdekedjan. Utsläppen av växt

husgaser fördelas i värdekedjan såsom visas ovan.

VÅRT MÅl.
Vårt måt är att återspegta de åtaganden som anges i

Parisavtatet och därmed minska utsLäpp av växthusgaser

i heta företagets värdekedja.

Minska utstäpp av växthusgaser med 75 procent fram

titt 2050. med 2017 som basår, i vår värdekedja tScope 1,

2 och 3], vitket innebär ett:

• åtagande om en årLig mtnsknrng av utsläpp avväxthus

gaser med 4 procent fram tiLl år 2050.

• måL om att minska utsLäpp av växthusgaser med

12 procent tiLL år 2020 och med 41 procent tiLl år 2030.

Förpackningsmateriat

•
Energi- och bränsteanvändning

Nyton

• Virke

Affäroresor

Transport och distribution

Avfattshantering

Annat

VÅR APPROACH
Redovisning avväxthusgaserivårvärdekedjalt2l

Vi redovisar utsläpp av växthusgaser i våra egna anläggningar
(Scope 1), för indirekta utsläpp från el och värme som används
inom vår egen verksamhet (Scope 2) och för en det av andra indi
rekta utsläpp (del avScope 3) enligt Greenhouse Gas Protocoll.

Swedish Match direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp
(Scope 2) motsvarar endast 16 procent av våra totala utsläpp av
växthusgaser. Återstående 84 procent motsvarar andra indirekta
utsläpp upp- och nedströms (Scope i vår värdekedja där vi tror att
vi kan ha den största påverkan. Merparten av utsläppen i Scope 3

5% härrör frän utvinning och produktion av råvaror, till exempel tobak,
virke och nylon samt färpackningsmaterial.

Aktuella generella emissionsfaktorer har till stor del använts
för att beräkna utsläppen’. Alla sex växthusgaser som omfattas
av Kyotoprotokolletv ingår i beräkningarna. Antaganden och
emissionsfaktorer har följt en försiktighetsprincip.

Minska utsLäpp av växthusgaser genom ett vetenskaps
baserat tittvägagångssätt

Vi har utvecklat en strategi för att minska våra utsläpp av växthus-
gaser och fastställt vetenskapsbaserade miii baserat på den revide
rade kartläggningen från 2016. Vetenskapshaserade mål är i linje
med den nivå av avkolning som krävs för att hålla den globala tem
peraturökningen under 2°C jämfört med förindustriella nivåer6’.
Vi har använt metoden Sectoral Decarhonization Approaeh’
(för “Other Indttstry”8) och tillhörande beräkningsverktyg som
grund för vårt beslut.

Swedish Match har satt upp mål genom Science Based Targets
Initiative (SB’fi) vilka godkändes i mars 2019.

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

Under vårt arbete mcd att sätta mål har vi identifierat ett antal
åtgärder som behöver vidtas för att minska våra utsläpp av växthus-
gaser i värdekedjan. Handlingsplaner har fastställts och ansvar för
delats över hela koncernen för våra största källor av utsläpp. Initiala
åtgärder innefattar att revidera våra upphandlingsmetoder, att
ersätta material och energi med alternativ som har lägre koldioxid-
intensitet och att använda resurser mer effektivt. Det innefattar
vidare samarbete med affärspartners och pa längre sikt även att
utveckla produkter med lägre koldioxidintensitet. Vi kommer även
att kontinuerligt sträva efter att förbättra heräkningarna av utsläpp
av växthusgaser. Detta kommer att hjälpa oss att hitta ytterligare
möjligheter att minska våra utsläpp och att göra rätt prioriteringar.

CDP

Swedish Match redovisar årligen information om styrning, risk och
möjligheter samt klimatdata till CDP5’.

Genom rapportering till CDP delges våra intressenter mer infor
mation om Swedish Match initiativ och resultat av dessa. Under
2019 förbättrade vi vårt CDP resultat till 3—, från C år 2018, Samt
erhöll resultat A— i Supplier Engagement Rating.

62%

DE STÖRSTA UTSLÄPPSKÄLLORNA AV VÄXTHUSGASER

Energi-och bransinanvandning omfattar
utstapp t Scopo 1, 2 och 3 Alla ävnga
utstappskaltoromfattarutstapp 1 Scope 3

Data, detta sasritt baso—as pa basta tttgargtrga ntermat-on och ur turc-må or ‘can-on

Dmarbrtade s,tfrcr ksmmr att presentera., nå feretagets obbptats nar dr rna Lttgdnghga
Data exkadera— det —ylrges toraaraede bo agot Gcrrandss,as
Intrrnat oneh standard dr bordkr,rg cch r,poc—ter r gsa hlrratnåarrkan från aerksamheten
Hcazdsak..;a roterer on-star för nr sa orstaetrer “bnde’ar DEFRA, Es: naen: och tA
IPCC Et-artn- 4 se-namnet Rrpsrt
5å,om Doser 3 tsr too tnte-gcaeefimcr.tat Par,’ or C mate C”a.’,a ‘IPCCt
Sc-cVra, Derarbas Orts— Approarr SDA’ En retad sr rt satta Intern panaanrade r.åt far
m nsoado ,dsas: ar ,axbusgrse’ 120’ 5’ w.vn r’erebasedta’gets arg

a Dtt’c-r rdustri - sk. adrrsr a a r dstr-e— sam se kan a.tckeras ritta- fl rh sa - cement,
afum r sr papee-sm..:sa rh norr samt ort kakor s:h Letr oeorikal’e’-. nå’icm fr 1 sxr’mpet
‘itaerknmse av mat. dy:k arS torn
CDP td-gurr C,rrbnn D,satssaro Projeah ren LVI vrstJr ‘ande o’gan sat ci som dr ler ett
gt ratt r’ormatreflnsfstem tsr elever-ro uretsJ, vadar, at-aten och ‘og are’-’ ;jite att irva och
bant’r-a se mmtjopåverkan
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STATUSRAPPORI

HIGH LIGHIS 2019
Swedish Match har antagit ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt
och förbundit oss att följa Parisavtalet samt arbetat aktivt för att
minska företagets utstapp av växthusgaser.
• Instattation av biofilter samt sotpaneter vår anläggning i Kungälv

ISverigel.
• Minskad användning av ptast med 22 procent tocken för moist snuff

portionsprodukter von produceras i fabriken Owensboro [USAI.
• Fortsatta program föratt minska koldiosidintensiteten i våra

anläggningar i USA: 85 procent av konsumentförpackningarna för
cigarrer har ersatts av förpackningar med lägre aluminiumhalt.

• Samtliga tre fabriker inom 05 Division har övergått till LED-lampor
• Enbart grön eli fabriken i Assen [Nederländerna) sedan fjärde

kvartalet 2019.

• Återvunnen nylon har bör1at användas i tillverkningen av tändare

i vOr anläggning i Assen tNederländerna).
• Minskad användning av nyton i produktionen av tändare i Assen.
• Ytterligare solpaneter installerade på vår anläggning i Manila

(Filippinerna].

• Lägre användning av kemiska ingredienser i tändstickshuvudet titt

följd av ny sammansättning.
• SMD Logistics ISverige) har implementerat Eco Driving för sina

interna tordon och förvår partner Road Cargo.

• SMD Log,stics har instatterat sotpaneler på anläggningen i Sverige.

Utfall av aktiviteter
Utsläpp avväxthusgaser i vår värdekedja uppgår till 197 648 ton CO2-
ekvivalenter (C02e) för år2019, vilket är0,8 procent lägre jämtört med
2018. Utsläpp i Scope 1 och Scope 2 har ökat drivet av en kapacitetsök
ning i vår anläggning i Owensboro, USA, där den mesta energin
kommer från naturgas. Totalt utsläpp i Scope 3 har minskat jämfört
med 201$ till följd av såväl minskad användning av förpackningsmate
rial i USA som användning av mindre mängd nylon och timmer inom

Lights Division. Våra utsläpp per producerad enhet har ökat, främst till
följd av en nedgång av tändsticksvolymer som har relativt lägre kolin
tensitet jämfört med resten av vår portfölj. Med en konstant volymmix
inom portföljen minskade utsläppet per producerad enhet med nästan
2 procent. Våra utsläpp av växthusgaser minskade med mer än 8 pro
cent mätt per enhet av nettoomsättning i lokal valuta.

Vi inser att det kommer vara en fortsatt utmaning att nå vårt
klimatmål för 2020 som innebär att minska våra utsläpp med 12 pro
cent jämfört med basåret 2017. Vi är också medvetna om att vi har en
växande verksamhet inom till exempel nikotinportioner och att det
kommer att ta tid att fullt ut genomföra alla planerade initiativ.
Eftersom värt klimatmål fastställts längsiktigt, kommer lirtsatta
ansträngningar att göras för att ästadkomma en förbättring från år till
är. för att ytterligare stärka värt engagemang har det beslutats att
ytterligare ett resultatmätt läggs 011 i företagets långsiktiga incitaments
program för år 2020 baserat på vår ambition att minska utsläpp av
växthusgascr i linje mcd Parisavtalet.

Vi fortsätter att övergå till fossilfri energi i våra fabriker och kontor.
1 år har vi inom den skandinaviska verksamheten och inom verksam
heten för tändprodukter sett en ökad användning av energi från fossil
fria energikällor, en andel på $1 respektive 65 procent av deras totala
energianvändning. Fokus ligger nu på våra anläggningar i USA där
endast 6 procent av den energi som används är fossilfri.

Under 2019 har vi inlett en översyn av utsläppsfaktorer i våra beräk
ningar och de flesta har nu uppdaterats enligt den senaste publika
tionen från UK Department of Environmcnt, Food and Rural Affisirs

(DEFRA). Vi har startat ett pilotprojekt där vi involverar våra leveran
törer i vår datainsamling i syfte att få mer specifika och korrekta data
för hela värdekedjan. 1 år har vii samarbete med vår leverantör identi
lierat en utsläppsfaktor för nikotinei som används i de flesta av våra
nikotinportioner. Per dosa är koldioxidavtrycket för användning av
nikotinsalt i våra ZYN-produkter lägre jämfört med avtrycket för den
tobak som används i våra snusprodukter. Medan tillväxten för våra
ZYN-produkter kommer att ökade totala utsläppen av C02e, har pro
dukten en positiv inverkan på vårt fokusområde förbättra folkhälsan.

För att ytterligare stärka den interna kunskapen om redovisning och
rapportering av utsläpp av växthusgaser har en serie webbinarierbase
rade på GFIG-protokollet genomförts inom alla divisioner.

för att efTektivisera vår rapporteringsprocess samt förbättra visihi
litet och kontroll har vi påbörjat implementering av ett rapporterings
system Pir bållbarhetsdata som ska användas av våra divisioner och
leverantöret

Som en del av de övergripande förbättringarna kring rapportering
och det fortsatta arbetet med våra beräkningar av utsläpp av växthus-
gaser har Ssvedish Match samarbetat med några av företagets vikti
gaste tobaksleverantörer som också ligger i framkant vad gäller att
minska sina utsläpp av växthusgaser, ITC och Universal Leaf. ‘Fillsam
mans arbetar vi för att identifierade viktigaste utsläppskällorna för den
råtobak Swedish Match använder för en mer exakt redovisning av våra
utsläpp.

Utsläpp avvasthusguser ton CO2el’] 2019 20182! 2017

Scopel 9566 9636 10082
Scspe2 22029 21744 20632
Scspe3 166055 168132 167764

Totatautstapp 197668 199309 198678

Procentuellförändring totala ut5täpp —0,8 0,4 N/A

Totata utstäpp per MSEK försätfningtiui 13,8 15,0 - 16,6

Procentuett förändring per MSEK försäLjning —8,5 —8,3 N/A
Totata utsLäpp per producerad enhettiSi 73,6 71.1 70,6

Procentuett förändring per producerad enhet 3,5 0,8 N/A
ii Data erkiuderar dci nyiigen örvarvade buiaqei Goiiandssnus
ti Reviderade uppgitier ii ioijd au fvrbaiirad d:itarsaming
Ci Reviderade uppgiter iiii iviid au yiicri:rjar c anaips
Ci Nettoomsaitning irOn produkisegrnent i ivkai vaiui.s mod gonomsrrttiiga vaiuiakursrr lär 2019
Si Vid beraknirig av per producerad errirci anvarrdu eti vikiat genomsnitt bascrai p2 mdiooor clyarror,

idndsiickor, iandaro och snusdrsor samt tusen pourrdu av ruggtobah

Energionvändning inom vår egon verksamhet lMWhl’ 2019 2OlS2i 201 72i

Direkt enorgianvöndning 87630 87260 90893
Indirekt energianvändning 89656 89697 87680

TotaL energianvändning 177 086 176 938 178 573

Totat energtanvändning per MSEK försätfningOtSt 12.3 13,6 16,8

Total energianvändning per producerad enhet0t 65,9 - 63.1 63,5

Fossitfri energi, % 66,7 66,5 45.0

Data exkiudcrardci nphycn Iorvarvadc bviagei Gotiandsunus
5cvirierade uppgilier iii! iviid av furbatirad datainsamiiny

.i Se vidcrvdn uppgifier 55 ioi1d av yiirriigarn rnaiys
vi Niiioom.zäining irOn prvdukiui:ijrrrcni 1 ichi v:,{via mcd yenomunifiirga vuiulakurscr ivr 20 iV

Vårt fortsatta arbete
• Fortsatt övergäng till fossilfri energi för uppvärmning av vära

fabriker och kontor.
• Aktivt sökande efter nya möjligheter att minska vårt koldioxid

avtryck för plast i våra konsumentfhrpackningar.
• Fortsatt övergång till utsläppssnåla fordon inom hela koncernen.
• Ytterligare projekt har initierats för att genomföra en grundlig

översyn av emissionsfaktorer för tobak och virke vilket också
inkluderar information frän våra levcrantöret Syftet är att förbättra
vår redovisning samt att bättre vägleda våra insatser för att minska
utsläpp. Vi planerar att slutföra denna översyn under 2020.

• Global implementering av ett rapporteringssystem för hållbarhets
data ska färdigställas före rapportering för 2020.

/ Furhitira totkhdlvcn / Minska utsläpp av väethusgaser

1 Atlärvrcsur har ahoherats trO Scope 3 vd berakn,rg av utsiapp avvaxtfrusyrucr, men har
inktuderaivivir egen verksamhet fbndeirnngen av utslappen 1 virvärdekedia. Swedish Match 2019 / 50
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MINSKA AVFALL

/ Minska avfa[t

VÅRT ÅTAGANDE
Pa Swedish Match arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med att
utvärdera vara interna processer, arbeta effektivt och att minska var
negativa påverkan på miljön.

Detta fokusoinråde om fattar våra egna produktionsanläggningar.

MÅL
Vått måL är att minska avfaLL från våra produktions
antäggningar.

• Behålla totalt avfatl, per producerad enhet, som gene

reras på våra anläggningar på en konstant nivåfl.

• Minska farligt avfall med 10 procent, per producerad

enhet, på årsbasis samt en minskning med 50 procent

till år 2025 jämfört med basår 2017.

• Minska avfall till deponi med 10 procent, per producerad

enhet, på årsbasis samt en minskning med 50 procent

till år 2025 jämfört med basår 2017.

Mi ur-di 1.5 per pr uzorud eliot fr0rr porMOEK forsaijrr ro (2318i

VÅR APPROACH
AvfaLtsminskning

Resultat frän var analys av materialilöden i vara produktionsanlägg.
ningar har bidragit till slutsatsen att när det gäller vårt koncern
övergripande fokus på miljöfrågor utöver växthusgaser ska fokus
vara på att minska avfall som genereras i vår egen verksamhet.
Vi har fastställt koncerngemensamma mål för våra egna anlägg
ningars avfall samt hur detta atfall ska behandlas. Ett mål är att hålla
de sammanlagda avfallsmängderna på en konstant nivå. Ändra mål
innefattar att minska deponi som hanteringsmetod till förmån för
äteranvändning och ätervinning samt att minska vår andel av farligt
avfall per producerad enhet. Detta arbete bedrivs lokalt och i stor
utsträckning i nära dialog med lokala myndigheter och andra
intressenter.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska användningen av
förpackningsmaterial och andra material för våra produkter. Vi
undersöker även alternativa material som delvis kan förnyas och!
eller atervinnas och som har en lägre koldioxidintensitet. Vi under
söker även möjligheten att öka återvinningen av våra produkters
förpackningar efter konsumentens användning.

Hantering av mitjöpåverkan
Majoriteten av företagets produktionsanläggningar (9 av 15) är
certifierade enligt ISO 11001. Våra tändsticksfahriker i Curitiha och
Piraf do Sol i Brasilien, tändarfabriken i Manaus i Brasilien samt
under 2017 förvärvade verksamheter2’ är inte certificrade.

Auer 02 Tobr-uo (31 aoguut, 201 7(. Cooso of Olruer Tw ut 3 opr 1,20181 sunt GoliurJuuouo
(22 a .ur 2518i

0’
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STATUSRAPPORT

/ Minska avfall

HIOHLIGHIS 2079
Swedish Match har initierat flera nya program för att

reducera avfall, inkLusive farligt avfall, i våra produktions

anläggningar.

• Etikettering i produktionslinjen påbörjad för att mmi-

mera inköpta varor och skräp inom Europe Division.

• Förbättrad sorteringsprocess för plastdosor i produk

tionstinjen inom Europe Division.

• Flera projekt initierade inom US Dlvision för att minska

deponering:
— Förbränning av avfall för etproduktion i fabriken i

Dothan [USA), 50 procent av projektet stutfördes 2019.

— Pågående återvinningsprogram imptementerat för för
packningsmateriat såsom kartong och metall i våra
anläggningar i USA och Dominikanska republiken.

nitierat utvärdering av leverantör för återvinning.
— Minskat användningen av kemikatier och annat farligt

avfalli Dothan USA] och Santiago [Dominikanska
republiken] genom att byta ut oljebaserad maskin-
rengöring titl organisk.

• Inom Lights Division har en betydande minskning av

deponering genomförts genom kompostering av aska från

ångpanna i vår fabrik i Piraf do Sul [Brasilien].

Otartigt avfall

• Farligt avfall

• Återvinning inkl

•
• Återanväncining

Ø Fattigt avfall

Kompostering

Utfatt av aktiviteter
1 likhet med tidigare år kan cirka 97 procent av vårt avfall klassas
som ofarligt. Ätervinning, inklusive energiätervinning, är fortfa
rande företagets huvudsakliga hanteringsmetod och utgör 73 pro
cent av totalt avfall. Totalt avfall per producerad enhet är i stort Sett

oförändrad jämfört med 2018. farligt avfall och deponi per produ
cerad enhet har dock ökat till följd av faktorer av engångskaraktär
relaterade till kapacitetsökningen i vår anläggning i Owensboro,
USA. Under 2019 har vi även sett en ökad andel avfall som återan

vänts och som uppgick till nästan 10 procent av totalt avfall. Avfall
till deponi hänförs till stor del till vår verksamhet i USA och flera
initiativ undersöks för att möjliggöra förbättringar.

Totatt avfall toni’ 2019 201821 201721

Otartigt avfall 25 022 26 309 271S7

Farligt avfall 790 588 693

Farligt avfall per producerad enhet°1 0,29 0.21 0,25

Totattavfalt 25812 26897 27880

Totalt avfall per MSEK färsätining°i°i 1.80 2,03 2,31

Totatt avfall per producerad enhet141 9,61 9,60 9,92
U Dal exkluderar Goilandvonus

J Ororakead pä grund av ldrbiltrad dal.vriisa,eling
vI Vid beriknir,g au per producerad enkel används elI vikl-al gevuinsnill basoral p3 mrllc,ier cgIrrrr.

tändulrckor. Ivndare ock dvor for snus/nikotinporliurrer saInt Iucn pounds av tugytobak
‘‘ Reviderade vppgifler lill lolid au ylterligare analys
i Nctloomuatlning fr2n produktsegmenl , lokal valv la ned venomsndfhga valulakurve, dr 2019

Havteringsmetod ItonFi 2019 2111821 2111721

Ätervinning inklusive energiOtervinning 18 829 20 731 22 026
Deponi 3606 3295 2981

Depnei(perproduceradenhet)1”l I,36 1,18 1,06

Äteranvdndning 2276 2008 1957

Farligt avfall 781 588 693

t6ompostering 320 276 224
‘ Oala ooktuderar Oollaedssnus
21 0rnrakn,d p3 grund av furbaltrad dalarevvielilig
vi Vd beräkning av per producerad enkel a,ivaridr, ett viktai geflurnsoiti kaseral p3 rnillei,nr cigarrer,

Iandslrcker. tandare och duvor dr seuv/nikolinpvrli oner svrnl iusen povrids av tvgglebak
i Reviderade vppgifler 1,11 fäl1d av yllenliyare analys

Vårt fortsatta arbete
• Ny utrustning ska installeras för att stödja flexibla storlekar av

partier för snusproduktion.
• Förstudie inledd för att eliminera ett antal fårger som används

i plastdosor.
• fortsatt implementering av återvinningsprogram i våra

anläggningar.
• Fortsatta försök att minimera deponi från vår tändsticks

produktion.
• Kontinuerlig förbättring av upphandlings- och produktions

effektivitet.

*

TYP AV AVFALL

AVFALL PER HANTERINGSMETOD
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EUMINERA BARNARBETE

/Etiminera barnarbete

VÅRT ÅTAGANDE
Swedish Match respekterar barns rättigheter, inklusive rätten till
utbildning, rätten att vila och leka samt rätten att få sina grund
läggande behov tillgodosedda i enlighet med FN:s barnkonvention.
Swedish Match accepterar inte barnarbete någonstans i vår
värdekedja.

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 upprätthälls och res
pekteras för människor som påverkas av vår verksamhet, både i vår
egen verksamhet och i områden från vilka vi köper material.

Swedish Match följer fN:s konvention om barnets rättigheter
samt lLO:s konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till
anställning och arbete. Minimiåldern för arbete bör inte vara lägre
än åldern för att avsluta den obligatoriska skolgången, vilket gene
rellt är 15 år, eller 14 år i enlighet med undantagen för utvecklings
länder. Om relevant nationell lagstiftning anger en högre alder, ska
denna ålder gälla. Arbete som sannolikt är riskabelt eller skadligt för
barns hälsa samt för deras fysiska. mentala, själsliga, moraliska eller
sociala utveckling eller som kommer i vägen för barnets utbildning
ska inte utföras av barn mellan 15 och 18 års ålder tunga arbetare).
Barn på familjegardar får utföra lättare arbete på sin egen familjs
gard om de är i åldern 13 till iSär eller äldre än minimiåldern för
lätt arbete, i enlighet med definition i det aktuella landets lag, bero
ende på vilket som ger störst skydd. Detta arbete kan utföras under
förutsättning att det inte hotar deras hälsa och säkerhet eller förhin
drar utbildning.

QfrtittiitQ Q
Detta fokusområde omfattar våra egna produktionsanläggningar.
våra leverantörer och, för tobak, de odlare som levererar råtohak till
våra leverantörer.

VÅRT MÅL
Vårt måL är att eLiminera barnarbete i företagets
värdekedja.

• Förbättra vår förmåga att identifiera, förebygga och
minska barnarbete och andra risker inom håttbarhet 1

vår värdekedja.

• Råtobak framställd hett utan förekomst av barnarbete.

Data oxotcdcrri,r afiyningar ‘uruarvade crdor 2017 och 2018,02 Tooaccc, Hc..ce at m verTw,cl
samt Gol.ardoonuo
R,skbedcn,nry or ctfurtc baserat e3 5rcg,at c plats och Cc, ‘uol,os Per cc•ptnn Index trin
Tarspamncy Internt orat CPI) 1 denna bad imnsg ra- CPI ksrnarasett med Map’s C-ott
Human P,yhts Index och kompletterats n ud scen ko hnrsch, olaternde r.skcr ‘u. kra”e nqr
on n o—obhgc och a-bctsrat’olrgo ‘att ei.rtc’
Er tetjdarde I000”aotorau d,rekt n,ateral det,rreras sonen eseraritor trOn cilkne Swedish
Matuh karen trtig mkopokoutrad pi Door 400 303 ‘JOD Lnoerantorersedr dcnra drnk_stnads
grans, men som trOSor en indust’ som klass haerats sam hog risk auseende brott mot norskl ya
ratt yheter bar inkluderats naaselt år’ry inkopokostnad Detta nktuderar samtliga ‘onerantoror
an ‘Otcbak

Dl Det’a nktude’ar atta r2tobaesleaerantoror oavsett ur sprungr. md

VÅR APPROACH
Riskbedömning av affärsintegritet och mänskLiga
rättigheter11
Vi är beroende av råvaror från jordbruk och andra källor till våra
produkter. Enligt den internationella arbetsorganisationen, 11.0,
finns det cirka 152 miljoner barn i världen som utför arbete. Av
dessa barn återfinns 71 procent inom jordbruk. Då tobak är en jord
bruksprodukt finns dtirmed en betydande risk för barnarbete. Barn
arbete är ett omfattande och komplext ämne som kräver engage
mang från såväl oss som från odlare, leverantörer i kontrakt med
odlare, andra leverantörer, beslutsfattare och andra tillverkare.

Under 2016 anlitade vi extern expertis för att förbättra vår riskbe
dömning kopplad till bristande atfårsintegritet och brott mot dc
mänskliga rättigheterna i vår värdekedja. Denna riskbedönsning
ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete med att bedöma och
minska specifik risk i dialog med prioriteracie leverantörer. För alla
leverantörer av direkt material har riskprofilen omvärderats och
baseras på tillverkningsland eller råvarornas ursprung, kända risker
inom kategori och bransch2 samt årlig inköpskostnad. Vi har gjort
en fordjupad riskanalys på hranschnivå för att identifiera potentiella
och specifika risker för brott mot de mänskliga rättigheterna, inklu
sive arbetsrättigheter, för ett begränsat antal högriskkategorier av

direkt material.
Av våra totalt 124 betydande leverantörer av direkt material31 kan

73 klassiliceras som leverantörer med hög risk baserat på industri
och/eller ursprungsland . En majoritet av dessa utgörs av leveran
törer av råtobak. De övriga är leverantörer av komponenter till tän
dare samt färdiga produkter som huvudsakligen köps fråto Asien.
Detta bekräftar vart initiala fokus på leverantörer av råtobak i vårt
arbete för en mer hallhar leverantörskedja. Resultatet bekräftar även
värt fortsatta fokus på barnarbete och barns rättigheter, där barn
arbete samt risker för kvinnor och barn rankas högst bland de risker
för kränkning av mänskliga rättigheter som förekomnoer inom

tobakskategorin.

Granskning av Leverantörer
Vi har implementerat rutiner och system för att följa upp efterlev
naden av vår uppförandekod för leverantörer. Dessa rutiner är som
mest utarbetade och proaktiva för råtobak till våra snusprodukter.
För råtobak till våra andra rökfria tobaksprodukter är uppfölj
ningen mer inriktad pa efterlevnad av de krav vi ställer. Våra vikti
gaste verktyg i denna process är Sustainable Tobacco Programme
(STP) och tillhörande processer. Swedish Match köper rätohak
primärt från globala leverantörer (såsom Mliance One, liC och
Universal Leaf) som i sin tur köper råtobak direkt frän individuella
tobaksodlare. för direkt material utöver råtobak har uppföljnings
rutinerna förbättrats genom utarbetandet av en koncerngemensam
strategi. Vi arbetar för att upprätthålla en proaktiv dialog avseende
prioriterade hållbarhetsfrågor med relevanta betydande leveran
törer av direkt material.
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Sustainabte Tobacco Program ISTP)
STP är ett program för granskning av hållbarhetsaspekter inom
tobaksodling och tillverkning. Programmet utvecklades gemensamt
inom tobaksindustrin under 2015 och inkluderar årlig självutvärde
ring och tredjepartsgranskn ing med fokus pä efterlevnad i en revi
sionscykel om tre år. Den första revisionscykeln sluttördes i slutet av
201$. För närvarande omfattar STP råtobak för produktion av snus,
moist snuff och wggtohak i USA och därmed 55 procent av våra
inköpta råtobaksvolymer. Programmet inkluderar kända hållbar
hetsaspekter inom värdekedjan såsom mänskliga rättigheter, arbets
rätt, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor.

Flera kriterier relaterade till barnarbete och barnrisker i tobaks
odling och tillverkning bedöms och granskas genom SIP. Dessa kri
terier omfattar bland annat anställning eller rekrytering av barn och
utförande av farliga eller riskfytlda cippgifter inom lcvcrantörernas
faciliteter. Anställning av barn på gårdar som odlar tobak, ideniifie
ring av farligt och riskfyllt arbete på dessa gårdar, exponering för
riskfyllt arbete för personer under 18 år, barn på familjegårdar som
hjälper till med lätt arbete, skolnärvaro samt identifiering av hän
delser som kräver omedelbara ätgärder och information om hur
dessa har hanterats.

Under 2019 har Swedish Match och sex andra tillverkare samar
betat kring utveLklingcn av S’I’P 2M Platform som syftar till en över
gång till ett mer foktiserat och resultatorienterat Si’ P baserat på rele
vanta granskningar av tobaksleverantörer. Läs mer under avsnitt
Vårt fortsatta arbete nedan.

Httbarhetsgranskning av teverantörer av rtobak
för cigarrer

Under 2018 har llcra leverantörer av råtobak för cigarrer inkhiderats
i ett pilotprogram som innefattar tredjepartsgranskning. Denna
granskning kartladc flera principer och kriterier inom STP jämte
Swedish Match fokusomräden inom hållbarhet. Dialog kring resul
taten pågår löpande med dessa leverantörer och alla leverantörer
som granskats har tillhandahållits en riskminsknings- samt ätgärds
plan baserad på deras resultat av granskningen med specifik inrikt
ning på översynen av Swedish Match sex fokusområden inom häll
barhet. Under 2020 planerar vi att besöka alla nyckelleverantörer av
råtobak för cigarrer och fortsätta vår revision och granskning.

ECLT Foundation

/ Eliminera barnarbete

DiaLog med Leverantörer
Våra avdelningar för Leaf Operations utvärderar risker och anpassar
sin fortsatta dialog med våra råtobaksieverantörer utifrån genom
förda självutvärderingar, omdömen frän tredjepart och de hand
lingsplaner som tagits fram. Leverantörer och odlare besöks regel
bundet för att upprätthålla en aktiv dialog, inklusive uppföljning av
åtgärdsplaner, och för att stärka relationerna med dessa. Proaktivitet
och utformning av denna dialog varierar beroende på var leveran
tören finns och storlek. Vi har arbetat med att systematisera och
dokumentera denna dialog på ett mer konsekvent sätt för den
rätohak som ingår i STP och har arbetat fram ett sätt att tolka, vidta
åtgärder och följa upp resultat iS’FP.

Direkt materiaL utöver rtobak

Granskning av leverantörer av direkt material utöver rätobak bygger
pä vår uppförandekod för leverantörer, för närvarande omfattar
denna process främst förstaledsleverantörer’). Dessa kontrolleras
kontinuerligt avseende risker vad gäller aWårsetik, inklusive barn
arbete. Dessutom uppmuntrar vi våra leverantörer att utveckla egna
standarder och granskningsproeesser.

Under året har vi fortsatt implementeringen av det koncernge
mensamma tillvägagångssätt som utvecklades under 2017. Våra
betydande leverantörer är identifierade och kontrollerade och vi
säkerställer kontinuerligt att leverantörerna följer de krav vi ställer
i vår uppförandekod för leverantörer. Processen inkluderar självut
värdering och skrivbordsanalys. Resultatet frän dessa utvärderingar
har legat till grund för den dialog som hållits med våra leverantörer
och där några även varit föremål för tredjepartsgranskning kring
barnarbete, anställningsvillkor och arbetsförhållanden och etiska
afflirsprinciper.

it Avser teveranturer som trithund ,hiIrr produkter direkt titt Swedish Mach. utun meilanhunder
etter andra trttverkure

Swedish Match är medlem och representerat i styrelsen för den ideella organisationen ECLT Foundation

tEliminating Chitd Labour in Tobacco Gromingi. Genom samarbetstösntngar tät barn och deras familjer

arbetar sttttetsen 1 sytte att bekämpa grundorsakerna till barnarbete i områden där tobak odlas ECLT

Foundation grundades är 2000 och förenar flera intressenter från olika detaravtobaksindustrin mot ett

gemensamt mål. Sedan 2011 har stiftelsen hjälpt över 700 000 barn, jordbrukare och familjer i områden

där tobak odtas och har för närvarande projekt t Guatemala, Indonesien, Matawi. Mocambique. Tanzania

och Uganda

Vårt engagemang t ECLT ger oss en plattform för att ständigt hålla frågan om barnarbete högt upp på

agendan, utbyta erfarenheter och kunskap samt följa pågående projekt. För mer information om ECLT

Foundation, se ECLT Foundations webbplats, mmw eclt org.

ecit
oundation
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STATUSRAPPORT

/ Eliminera barnarbete

Utfatt av aktiviteter

HIGHLI6HTS 2019

• Aktivt deltagit 1 ett branschöverskridande samarbete för

att utveckla ett mer fokuserat och resuttatinriktat SIP 2.0
baserat på reLevanta teverantörsbedömningar.

• Samfinansiering av Lets PLAY After School Program

genom ekonomiskt stöd titt tre skolor (649 eLeverl i
utvalda områden i Filippinerna föratt bekämpa risken

för förekomst av barnarbete.

• Tredjepartsrevision av högriskteverantörer av direkt

material utöver råtobak. Revisionen omfattar efter

levnad av regetverk och lagstiftning kring barnarbete,

anstättningsvittkor och arbetsförhåttanden samt affärs-

etiska principer.

• Fortsatt granskning av våra mest betydande leveran

törer av råtobak för cigarrer vilket resulterat i risk

reducerande och korrigerande handlingspianer kopplat

till våra fokusområden.

• Ökat antal besökta gårdar av Swedish Match Leaf

Operations vilket stärker relationen med leverantörer

och odtare.

Let’s PLAY-programmet
Som ett komplement till vårt arbete teverantörskedjan har Swedish
Match lämnat ekonomiskt stöd till ett projekt 1 Pilrppiner na som ingår
Inom Universat Leaf s Lets PLAY’ program. Projektet syftartrtl att
titihandahålla aktiviteter efterskotan i utvalda områden dör barn her
observerats på tobaksfatten under skärdesäsongen. Har får barnen
andra atternativäri arbete efter skolan och en mojtighet att prova på
nya intressanta aktiviteter’, Förutom detta innebär projektet för
bättrad htsa samt utbildning Projektet riktar sig även till fbratdrar,
tärare och samhötlstedare for att öka medvetenheten om barnarbete
octi om hur det ska förhindras Oetta projekt ingår som ett av flera
program som genomförs av vår teverantör för att minska risken för

barnarbete. Swedish Match engagemang i detta projekt kompletterar

våra egna insatser för att hantera vår leverantörskedta på ett hållbart

sött och erfarenheterna från projektet ger oss en bättre forståelse av

förhållandena i de områden varifrån vi köper råtobak En utvördering

av programmet visade en ökad medvetenhet om tubaksindustrins
gemensamma kamp mot barnarbete och under den tid som
prograrTrmet pågått hardet inte upptäckts något fall av barnarbete,

Swedish Match kommer att fortsatta sitt stöd tilt programmet även

under 2020.

Leverantors.wdjant 2019 2018 2017

Totalt antat betydande teverantörerav direkt
material 126 130 118

Råtobak

Totalt antal leverantö”er av råtobak 58 57 51

Antal gårdar besökta av Swed’sh Mvtch Leat
Opuratons 7541 119 123

Andel nkopt råtonak nkluderat STF, ‘i, 55 47 53

Antal o,alvut,örder rgar uttorda 00 teveraetarer
virritobak N/A’ 27 24
Ariel tredjepartsgransrrc ngar av leveravtorer
av råtohak i reuis arstykeln 2016—7118 N/A 29 12

Direkt material utöver råtobak

Ariel hogr sklevervntorer av d,reki meter fl
u’overråtobak 15 22 19

Artvl tredjnpurtsgrvnsronrgor av högriskievorantorer
av direkt material utover råtobsk 5 N/A N/A

Date vxkiuderar vntaggn ngvr lorevraade under 2017 och 2010, V2 Tobvrv. Haese ci Di vor Tw,st
samt Gotiandssnus mod undantag lur 2019 lrr, rliobvk,.daia ism irrkledorar V2 Tob.i co och
Got iv r d n u s

2 Ceonrentoror av r3tobvk ses nom nio dueti ie:orantvrer per land Cliv ivverantarer av rOtohak
har krasvrf cervIn som hegr rsklevcrvstvror
Or viet bosokta girivr no de de vm lit fotjd av avdrvd det eli vs dm1 unk.udcr r’g iv V2 Tabecco
och Gcitanjssnun blm isruaruades urder 20’ 7 och 2018
Data oj tmtigvrrg ro 1 grund av den p02orde vivock Inger iV STF 20 Piaiiorm
Reederade uppg rit’rr 1,11 lct,’i vd ytiortrgare ray.

Vårt fortsatta arbete
Under 2019 har Swedish Match varit involverat i utvecklingen av
STP 2.0 Platform. Syftet med programmet är att förbättra vart
mijömässiga och sociala avtryck, att bidra till FN:s globala mål
för hållbar utveckling och att möjliggöra transparent kommuni
kation kring ansvarsfulla metoder genom hela vår leverantörs
kedja. ST? 2.0 konsmer att följa en kontinuerlig förbättringscykel
i fem steg: identifiera, prioritera, reagera mäta och rapportera.

ST? 2.0 bygger på FN:s vägledande principer fcir företag och
mänskliga rättigheter saint det ramverk i fena steg för riskbaserad
granskning av försöriningskedior för jordbruk som fastställts av
OECD-FÄO’ Guidance for Responsible Agricultural Supply
Chains. Medlemmar har enats om ett förslag. Det övergripande
målet med detta program är att förbättra försöriningskedjans
motståndskraft och att pt ett trovärdigt sätt visa positiva effekter
i relation till fN:s globala mål för hållbar utveckling. I)en nya
plattformen kommer att innehålla ett tekniskt system, en väg
ledning integrerad i det tekniska systemet samt en process med
uppsatta steg efter en standardiserad kontinuerlig förbättrings
cykel. Planen är att de första självuppskattningarna inom ST? 2.0
kommer att påbörjas under 2020.

• Fortsatt stöd till “Let’s PLAY” After School Program i filippinerna.
• fortsatt tredjepartsrevision av våra högriskieverantörer av direkt

material utöver råtobak samt vidtagande av åtgärder vid eventu
ella ngissförhällanden.

SECO Organ yat or tor Ec,rrom,c Co ope-ation and Derotnpmnnl FAO, Fond vrd Agr cuitarn
Ogar av er vi the Lind Nut’rn
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Styrning
INTEGRERING AV HÅCIBARHET
Hållbarhet är en integrerad del av Swedish Match verksamhet. Det
innebär att arbetet drivs från toppen avvår organisation där koncern-
ledningen har det övergripande ansvaret. Koncerniedningen och
övriga chefer inom företaget är engagerade och involverade i
processen mcd alt definiera och titveckla hällharhetsstrategin och
koncernchefen informerar styrelsen om de framsteg som görs.
Divisionscheferna ansvarar i sin tur för att genomföra strategin
inom respektive division.

Vi har arbetat för att säkerställa att ägandeskap och åtgärder inom
värt hällbarhetsarbete har starkt stöd på lokal verksamhetsnivä
Inom varje division där effektiva och nyskapande idéer bäst planeras

IN TR ESSE NTD lA LOG
Vi samnarbetar med våra prioriterade intressenter’1 som en naturlig
del av våra affärer. Våra prioriterade intressenter innefattar bland
annat våra medarbetare och investerare. Genom interna kanaler
såsom till exempel större informationsmöten och företagets intranåt
informerar vi om hur vi arbetar för att göra skillnad inom våra
fokusområden. Vi träffar även hällbarhetsrcprcsentanter for olika
aktieägare för att dels ta del av deras frägeställningar, dels ge dem
bättre förståelse för hur och varför vi arbetar mcd de frågor vi gör.

VÄSENTLIGH ETSANALYS
Vår senaste väsentlighetsanalys, som leddes av koncernledningen,
genomfördes under 2(116 (Ich ledde Iram till våra identifierade
tokusområden. Därutöver deltog interna nyckelpersoner från olika
divisioner samt externa intressenter och expertis vilka bidrog med
synpunkter på analysen.

Under 2016 upprättades en lista över bållbarhetsämnen som
idcntiticrats som betydande för Swedish Mateh i det fortsatta arbetet
med att definiera de viktigaste frågorna for företaget. Ämnen identi
fierades från flera kälLor, sasom fN:s globala mål för hållbar utveck
ling, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag
och mänskliga rättigheter samt Global Reporting Initiative’s ram
verk. Av 243 identifierade ämnen ansågs 49 frågor vara de mest
kritiska för Swedish Match. Dessa bedömdes därefter av koncern-
ledningen samt av interna nyckelpersoner med avseende på väsent

och utförs. Utöver den operativa och finansiella rapporteringcn är
divisionerna numera även ansvariga för att kvartalsvis uppdatera
koncernehefen och företagets CFO om aktiviteter och framsteg
inom fokusområdena och därmed skapas ett positivt forum för dis
kussion om möjligheter och risker. Företagets CFO leder även kon
cernens hållbarhetsfunktion som underlättar implementering av
hällbarhetsstrategin och sammanställer, analyserar och rapporterar
relevant information om våra fokusområden till betydande intres
senter. Under 2019 integrerades hållbarhetsplanering för första
gången i den långsiktiga finansiella planeringsprocessen (3-års
tidshorisont) på divisions- och koncernnivä.

Pägående diskussioner förs med våra leverantörer vad gäller upp
förandekoder samt ämnen kopplade till våra fokusområden. Vi är
också aktivt engagerade med våra kunder, för att hjälpas åt med
ömsesidiga intressen och behov vilket inkluderar, men år inte
begränsat till relevanta foktisomräden.

Medarbetare, kunder, konsumenter, tnueranturer, [agstiltarn. forskarn/halsosamfund samt nues
terarn/f, nansara[ytrkrr

lighet. Väsentlighet bedömdes utifrän ämnets allvarhetsgrad i en
global kontext, fliretagets faktiska påverkan samt potentiat att direkt
eller indirekt inverka på frägan liksom dess påverkan pä verksamhe
tens langsiktiga livskraft. Resultaten från undersökningen presente
rades och diskuterades av ledningsgruppen i maj 2016 och ledde
fram till en överenskommelse om att i företagets håttbarhetsstrategi
toktisera på sex omräden — foikhälsa, etiska affårsmnctoder, lika
möjligheter, växthusgaser, avfall och barnarbete.

Under 2020 planerar Swedish Match att genomföra en ny väsentlig
hetsanalys och riskbedömning för att bekräfta och.’eller omdefiniera
aktuella fokusområden. Baserat på den uppdaterade väsentlighets
analysen kommer företaget att försäkra sig om att de bekräftade/
omdefinicr-ade fokusomnrädcna fortfarande är i linje mcd identifie
rade materiella globala hållbarhetsmål att redovisa framöver.
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Titt botagsstämman i Swedish Match AB tpubt], organisationsnummer 556015-0756.

Uppdrag och ansvarsfördeLning UttaLande

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år En hällharhetsrapport har upprättats.
2019 på sidorna 34—59 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen. Stue olm de 5 mars 2020

Granskningens inriktning och omfattning De
Vår granskning har skett enligt FÄRs rekommendation RevR 12 V
Revisorns yttrande om den lagstadgack’ hållt’arhetsrapporten. Detta Peter Ekberg
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan Auktoriserad re isor
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. Fotckopians överensstämmelse
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt med originalet hflyg
uttalande. cu ctZ_

cLÖrr
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En attraktiv arbetsgivare
Swedish Match främjar en kuttur av öppenhet och förtroende och en hälsosam arbetsmiLjö. Våra
medarbetare är aktivt engagerade och verkar utifrån företagets kärnvärden — passion, ägarskap,
innovation och kvalitet. Varje beslut företaget tar stödjer vår starka företagskuttur som bidrar
titt att driva en framgångsrik organisation.

Human Resources: Så arbetar HR

Majoriteten av Swedish Match Fl kaktivi
teter sker lokalt inom koncernens divi—
sinnet. På alla lokala HR-avdelningar finns
dedikerade HR-specialister som arbetar
med att så kerställa tydlig kommun Ication
och sa oordning lcring alla KR1 nit iativ i
relation till företagets medarbet

H R-organisationerna ser tu ii företaget
förverkligar sin ambition att aki vi arbeta
mcd talang och ledarskapsutveell i og. HR
arbetar oelsä med tydlig och konsekvent
dokumeniation samt säker5tålli att allt
HR-arbete höjer såväl Swedish Match upp
förandeki il som lokala lagar, rgler och
förordningar.

Vi behåtter och utvecklarvåra
ta[anger genom att möta deras behov

Att bli rekryterad som talang är det första
steget pä en medarbetares karriär inom
Swedish Match. Att behålla medarbetaren
och dess drivkraft som talang är en utma
ning som berikat medarbetaren, chefen,
avdelningen och Swedish Match. För att
talangerna ska fortsätta vara motiverade
och engagerade arbetar vi kontinuerligt
med sljande nyckelomräden:

sökningarna ger medarbetarna möjligheten
att anonymt betygsätta sitt jobb och
Swedish Match som företag. Resultatet av
undersökningarna används därefter som

underlag för att identifiera förbättrings
områden 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 medarhetarsamtal. Chef
och medarbetare förväntas att delta aktivt i
dessa samtal genom att ge och ta emot feed
back. Swedish Mateli lyfter regelbundet
fram de medarbetare som uppnått fram
gång. På så sätt stärker vi våra värderingar
och uppmuntrar önskvärda prestationer

och beteenden.

Kommunikation
För ai 1 skapa elfektivitct arbetar företaget
med en öppen och aktiv kommunikation
mdliii medarbetare och ledare. Det är av
ytteisl i vikt för vår framgång att med
arbei una uppmuntras till att dela med sig
av siiii idéer, iakttagelser och förbättrings
förslag. Swedish Match genomför också
globala medarbetarundcrsökningar som
utförs au en oberoende part. ljnder

1’’
Åh
.f.

PÄ RÄTT POSITION VID f
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Stättning och hjatp
Företaget ser till att medarbetarna har de
hjälpmedel som behövs för att kunna pre
stera på en hög nivå. Vi strävar efter en
arbetsbelastning som är hanterbar, att eli
minera hinder som står i vägen för målupp
fyllelse och ser till att material, utrustning
och tillräcklig hemanning 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 pensionsförmåner samt stöd vid
kris för både arbetsrelaterade och person
liga problem. Ssvedish Match arbetar också
för att medarbetarna ska ges en sund balans
tnetlan arbetsliv och privatlit

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

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
uppnår sin visiots. Precis lika viktigt är det
att medarbetarna alltid upplever att ledar
skapet är i linje med vara värderingar och
vår uppförandekod. Framgångsrikt ledar
skap är fortsatt ett fokusområde för Swedish
Match. Vi är fast beslutna om att fortsätta
utveckla ledare på alla nivåer i organisa
tionen för att säkerställa vår nuvarande och
framtida framgång.

Kompetensutveckting
Medarbetarna har tillgång till utbildning
och ges utveckling, dels genom fortbildning
inom respektive roll på arbetsplatsen och
dels genom interna och externa uthild
ningar. Under det gångna året har mer-
parten av alla lediga seniora befattningar
tillsatts internt.

Teamwork
Swedish Match värdesätter ett stöttande
arbetsklimat som präglas av lagai7da.
Swedish Match sätter medarbetarnas pro
aktiva problemlösningsförmåga i centrum
och vill att medarbetarna känner att det är
accepterat att göra fel. Med rätt typ av ledar
skap guida.s medarbetare att lära av sina
misstag samt att öka sin kunskap och för
måga att prestera bättre nästa gång. Swedish
Match stödjer lagprestationer och upp
muntrar laganda. Alla vi på Swedish Match,
från styrelse till arbetsgrupp, tillhör ett och
samma lag. På Swedish Match präglas varje
arbetsdag av eget lärande och lärande
mellan medarbetarna.

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

arbetsplatserna inom Swedish Match
erbjuds också säkerhetsutbildningar samt
friskvärdsaktiviteter. Arbetet med att iden
tifiera och åtgärda potentiella säkerhets-
och hälsoprohlem är av högsta vikt.
Fabrikerna granskas både internt och av
oberoende externa parter. Utöver detta
följer S’,vedish Match International Labour
Organisation (ILO) grundläggande kon
ventioner som rör arhetstagarnas rättig
heter. Bland annat anser Ssvedish Match att
alla medarbetare ska ha rätt att bilda för
eningar och att förhandla kollektivt. Enligt
vår uppförandekod har alla medarbetare
rätten att bilda eller gå mcdi (icke-välds
benägna) organisationer och föreningar.

www.swedishmatch.com
Sler nformst,sn finns pä koncrners wcbbpuiz
weJw swedashratch con/karriar

Arbetsmiljö
Swedish Match Sätter stort fokus på
arbetsrniljöarbetet som säkerställer att alla
medarbetare kan verka i en inspirerande
arbetsmiljö, fri från trakasserier och diskri
minering. Det innebär att företaget också
har ergonorniska arbetsplatser utan hälso-
och säkerhetsrisker. Alla operativa enheter
arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete
genom arbetsmiljökommittéer. Vid de olika

Swedish Maich 2919 / 59



9 D 0 0 z

* (0 L
t

0
)

0
)

1
)

0
)

0
)

C
D

0
): 1 0
)

to 1 0
)

‘0
)

to

to 0
’



.
a5E7 0CS( Aktieägarinforniation

/Aktieägarkommunikation /

Aktieägar
kommunikation
SWEDISH MATCH INFORMATIONSKANALER

Swedish Match wehbplats — swedishmatch.com — är koncernens främsta
informationskälla och tillhandahåller ett brett utbud av information som är
relevant for hade linansmarknadcn och andra intressenter. Wehbplatsen till
handahåller både aktuell och historisk information om koncernens produkt
segment, vision och strategi, bolagsstyrning, hällbarhetsarbete och mycket
annat. Den innehaller ocksi både historisk och aktuell information om
aktiekursen. Telefonkonferenser på engelska hålls i samband med Swedish
Match delårsrapporter och sänds live på wehhplatsen. Pressmeddelanden,
presentationer, nedladdningsbara årsredovisningar och delärsrapporter,
samt information om arsståmrnan återfinns under sektionen “1nvesterare’
Det finns ocksa en prenumerationstjänst för pressmeddelanden och finansiella
rapporter via e-post.

KALEN DER

Q2,9

Swedish Match finansiella rapporter finns
tillgängliga pil företagets webbplats. Webb
platsen innehåller också ett arkiv med års
redovisningar sedan 1996, när Swedish
Match blev ett börsnoterat företag, samt
delärsrapporter sedan 1997. från och med
2017 distribueras samtliga finansiella
rapporter enbart i elektronisk form.

Dc 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 preruinwrationsutskick via e-post.

för frågor, kontakta oss via e-post på
investorrelations@swedjshmatch.com eller
genom att skriva till Swedish Match AB,
Investor Relations, 11885 Stockholm.

www.swedishmatch.com
Besok Sedisl- Mtch prci’LneraIJnslJärs: PO
wnt. ss’,edisbrraoh con/prenimerera

27mars2020:

Avstämningsdag for åcsstämma

2 aprit 2020:
Årsstämma

3apriL2020:
Aktien handtas exkLusive utdelning

6 aptit 2020:
Förestagen avstämningsdag för utdelning

9 aptit 2020:
Föreslagen dag för utbetalning av

utdetning

27 aptit 2020:
Detårsrapport Januari—mars

17juLi 2020:
Hatvilrsrapport januari—juni

27oktober2020:
Delårsrapport januari—september

5 februari 2027:
Bokstutsrapport för 2020

Mars2027:
Äreredovisning för 2020

FINANSEL1A RAPPORTER

FÖRETAGETS WEBEPIATS
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Genom regelbundna möten med investe
rare och analytiker tillhandahåller Swedish
Match löpande information om bolaget
såsom aktuella händelser och förändringar
i vcrksamheten. Presentationer med infor
mation om Swedish Match resultat, verk
samhet och aktiviteter hålls för investerare
och analytiker under konferenser och
möten, vanligtvis i samband med publice
ringen av bolagets delårsrapporter.

Utöver kvartalsrapportering och telefon
konferenser besökte Swedish Match under
2019 ett flertal länder samt deltog på olika
konferenser, vilket möjliggjorde för bolaget
att nä lit brett till investerare och analytilcer
som vill veta mer om bolaget. Presenta
tioner för och möten med investerare och
analytiker ägde bland annat rum i Boston,
tdinburgh, Frankfurt, Genve, London,
Madrid, Milano, New York, Paris, Stock
holm och Zörich. Nägra av de ämnen som
var av särskilt intresse för investerare och
analytilcer under 2019 var tillväxten för
nikotinportioner (ZYN) — särskilt i USA,
framtida reglering för cigarrer i USA,

ÄRSSTÄMMA
Ärsstämma i Swedish Match AB (publ) äger
rum den 2april2020, klockan 15:30 på
biografen Skandia, Drottninggatan 521
Stockholm. Entrédörrarna till stämman
öppnas klockan 14:30. Mer information
om Swedish Match ärsstämrna 2020 finns
i Bolagsstyrningsrapporten på sidan 132.

Rätt att detta i årsstämman
Rätt att delta i stämman har den som dels är
registrerad som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktiehoken fredagen den
27 mars 2020, dels har anmält sin avsikt att
delta i ärsstämman till Swedish Match
senast fredagen den 27 mars 2020, då
anmälan ska vara Swedish Match tillhanda.
Vill aktieägare medföra ett eller två biträden
vid stämman ska även detta anmälas inom
den utsatta tiden.

konkurrenssituationen och marknads
andelsutvecklingen för snus och nikotin
portioner — isynnerhet i Sverige och Norge,
samt regulatoriska förändringar i USA,
Sverige, övriga EU samt Norge.

Under 2019 höll Swedish Match ett antal
presentationer för icke-institutionella aktie
ägare. Presentationerna hölls under evene
mang som anordnades av Sveriges Aktie
sparares Riksförbund (Aktiespararna), en
oberoende organisation för privatpersoner
som investerar i aktier, fonder och andra
typer av aktierelaterade värdepapper. Aktie
spararna, som grundades 1966, har cirka
70001) medlemmar och är representerat
över hela Sverige. Swedish Match höll
presentationer om bolaget under samman
komster i Lund och Stockholm. Syftet med
presentationerna har Varit att ge en översikt
av bolaget samt att tillhandahålla specifik
information i vissa ämnen som är av hög
relevans för Swedish Match aktieägare.

Rösträttsregistrering
Aktieägare som har sina aktier förvaltar-
registrerade och som önskar delta i
stämman, mäste tilltäilligt omregistrera
aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregist
rering). Begäran om omregistrering måste
ske i så god tid hos förvaltaren att omregist
rering är verkställd hos Euroclear Sweden
AB senast fredagen den 27 mars 2021).

Utdetning

Styrelsen föreslår en ökad utdelning om
12:50 SPK (10:50) per aktie. Som avstärn
ningsdag för rätt att erhålla utdelning före
släs den 6april 2021). Om ärsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utbetalning av utdelning ske genom Euro
clear Sweäen AB den 9april 2020.

KONTAKTER
Investor Retations

Emmett Harrison
Tel: 070-938 0173
investorrelationsldswedishmatch.com

Emmett Harrison ansvarar för Investor
Relations-relaterade frågor, finansiell
kommunikation titt media, aktieägare,
anatytiker och andra intressenter.

Externat Communications

Djuli Holmgren
Tel: 070-3261165

co ntactu stOswed ich match co m

Djuti Holmgren är ansvarig for
utvecklingen av Swedish Match
ärsredovisning och koncernens
webbplats samt annan extern
kommunikation.

www.swedishmatch.com
Mer information finns på koncernens webhpiats
www.swodishmatch.com/siamman.

Swedish Match avdelning fär Investor ReLations ansvarar for att ftrse aktieägare, investerare,
analytiker samt finansielLa medier med relevant information om bolaget och dess finansiella ställning.
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NOTERING: NASOAD STOCKHOLM. LARGE CAP SYMBOL: SWMA BÖRSVÄROE VID ÅRETS SLUT1t: 18,8 MILJARDER SER ANTAL AKTIER VID ÅRETS SLUT: 169 958 ooo ISIN COOE: SEOOBO31836

Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. AktiekapitaLet Uppgick per den
31december2019 till 390 MSEK, fördelat på
169950 000 aktier med ett kvotvärde av
2:2919 SEK. Varje aktie har en röst.

Omsättning’1
Under 2(119 omsattes totalt 165 324 040
Swedish Match-aktier på Nasdaq Stock
holm. Den genomsnittliga dagsomsätt
ningen var 0,7 miljoner aktier. Aktiens
omsättningshastighet på Nasdaq Stock
holm uppgick till 98 procent onder året,
att jämföra n,ed genomsnittet för Nasdaq
Stockholn, på 45 procent.

Handetsplatser21
Under 2019 skedde 32 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: 51 proccnt för Choc, 5 pm -

ccnt för London Stuck Exchange, 3 procent
för Turquoise och 6 procent för övriga
handelsplatser.

Kursutveckling och börsvärd&1
Koncernens börsvärde uppgick vid årets
utgång till 78,8 miljarder SEK, en ökning
med 19,4 n,iljarder jämfört naed den
31 december 2018, Aktiekursen steg med

38 procent under året, medan OMXS3O
Index steg med 26 procent. Under året
noterades den lägsta betalkursen, 342:90
SEK, den 3januari och den högsta betal
kursen, 490:80 SEK, den 10 maj.

Ägarstruktur3l 41

Det utländska ägandet motsvarade vid årets
slut 83,2 procent av aktiekapitalet, vilket är
en ökning med 4,7 procentenheter jämfört
med 2018. Det svenska ägandet, 16,8 pro
cent, fördelades mellan institutioner med
3,9 procent, aktiefonder nted 1,7 procent
och privatpersoner med 11,2 procent av
aktiekapitalet.

Utdelning
Styrelsen kommer till årsstämman att
föreslå en ökad utdelning om 12:50 per
aktie (10:50). Den föreslagna utdelningen är
i överensstämmelse nted Swedish Match
ambition att kontinuerligt öka utdelning
per aktie med en utdelningsandel som i
normalfallet är inom 40—60 procent av
resultatet per aktie, n,ed förbehåll för juste
ringar för större engångsposter. Den före
slagna utdelningen motsvarar en ökning
n,ed 19 procent i jän,förelse med föregå
ende års ordinarie utdelning och en uthetal
ningsgrad på 49 procent (51) avjusterat
resultat per aktie för året. Den föreslagna

utdelningen uppgår till 2 040 MSEK
beräknat på de t63,2 miljoner aktier som
var utestående vid årets utgång.

Återköp av egna aktier
Föruton, utdelningar återköper Swedish
Match egna aktier för att distribuera över
skottslikviditet till företagets aktieägare.
Äterköp av egna aktier är i princip en
on,vänd nyemission och ger möjlighet att
kontinuerligt arbeta med optimering av
kapitalstrukturen. Storleken på och omfatt
ningen av aktieåterköpen är beroende av
Swedish Match finansiella ställning, nctto
resultat, förväntad framtida lönsamhet,
kassailödc, investeringar nclt expansions
planer. Andra faktorer som påverkar åter
köpen är tillgången på krediter, koncernens
ränte-och skattekostnader saint fria vinst-
medel till förfogande. Mer information om
Swedish Match aktieaterköpsprogram finns
i Not 22 Eget kapital i koncernens
räkenskaper.

KalL, Nanj: Staan’, oLe
Kala B:amnrra F raroc L 6fF denna
E,atnn an ak:,cr nOT. ranr.adcn an Sand ro Mat: AB. viLka
masaa-ada 3,96 D-xari -an dn ‘nato antalet aS: er ear der
31 d:ccmonr 2:13.

- Ka,ta Mar ,,, td”d.,* F rarea 05, nr.i —can tar rar
olika kaitnr rktan.a Er,rcrtar Saacdr AS ccl’ Mrrirnotnr
V nio akt eaoa—a kan nrrcm ‘arna’iar-e;rs:rn--—3 ha hat:
anrat akt oir.a.nraa al aad nom t—am3r an akt caakec

Snerige

• USA

Storbritannien

Anonymt ägande

Alla doriga

www.swedishmatch.com
Mer information am aktier lem PS knrcernens
webkpta’a ann nandinkraick caminnenterare

STÖRSTA AKTIEÄGARE ÄGARSTRUKTUR - AKTIEKAPITAL PER LAND
Innehav, Ranter,

Stdrntn akt’eaga-e’ Antal aktier procent procent

UlaceRock 7 490 837 4,4 4.6

Pdnt’ty Iatr”at’oaal IPILI 6 115 226 3,6 3,7

Cedar Race Caatat 5 794 235 3,4 3.5

mannen 5481 197 3.2 3,6

Va9’aa’S 5181 460 3,0 3,2

Nardea iadar 4 523 760 2,7 2,8

Ganatt’/GAMCD 3 763 500 2.2 2,3

Cant ilar Cap’tatManageme—t 3 t90 000 1,9 2,0

Ace-dear Sta—dard i—nentme—tn 2422774 1,6 1.5

Getdmac Sachs Annat Marage—art 2 360 886 1,4 1,4

Summa 10 ägare 46324175 27,3 28,6

Da- ga 116904138 68,5 71,6

Detsumma 163228313 96,0 100,0

Acta” nom nr.enaden an Swnd’nh Malm’ 6 721 687 4,0 0,0

Totalt 169 950 000 100,0 ieo,o

4
1

Kan M_c ta—ty Mcd,.a: 6:—arne SS. art g aran-ha— fram
E”n:.ea- S..adn— SS parll dacembe- 239 ‘Aln aa-.na -
rcjdcrar aaen akt ea3arn mcd 552 akt nmettertarra ‘450,
Starnr.tanr,nq nnb San-ige Sbneme—a att akt,rr nom ‘rock-aden
an Sand nr. t.tat:n rftm Stn-kny ar c.k’ adnnadr

Pegntr’r—adedreatikarda non ‘c’ iatt.arr’agintrerade V n’,a aktina5arn han cnrm fcraat:arrngistrerng ha haft ett ann-at ak: e r nehaa
an aad nom tramgr -na akt cocker

KalLa Mannar ny Mcii,’ al Froar:c AS. CC .191 .pngiftrr ‘rSn nt’ba harftr rnatnn,ne Enrannar Sanden AB ack Mnrr”gntar ner dn
3 de-am ner 2:, 5 °a arma al aa’ardn mg on dar maten ca— tatatnnmma’ aa,iaa

Denna nida ntgör del an tönialtningsberättelsen.
Swedtnh Match 2819 / 63



* ch tnt’3e

.
Hé: Aktieägarinformation FisieIa r)r3oi1.’ Eassi; i1(J

/Aitrko’munih.ati,’l /Aktien

2018 2016 2017 2018 2019”

• Resultat per aktie töre 1 Ordinarie 1 Extra
utspädning, SEK utdelning, SER utdelning, SER

5tyrnt’ins kreta9 till itdviii

AKTIE DATA

Stortekskloss

‘1 tnkluaive aktier som iririntiudnr, av Swvdirh Match saint torvaltarregistrerade aktier

Kalla Mvii liii by Mndvtai Ein nice AS, enligt uppgifter från Evrovtear Seveden AS per den
31 drceniker 2019 På grand iv ,vrundniriq av decimafer kan tolalsummor avvika

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING 2015—2019

Swediuh March
SEE — OMX Otnekholm 30

500

I Omnatt antal aktier”
i tusental per månad

450

400

350

300

200

200

150

AKTIEKURS OCH OMSÄTTNING 2019
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ÖVERFÖRING AV KAPITAL TILL SWEDISH MATCH AKTIEÄGARE

MSEK 2019 2018 2017 2016 2015 Totalt

Utbetvtd utdelning 1 777 2 91 1 2 908 5 522 1 /,66 16 583

Ät kop av egna aktier.
netto 2989 2512 2590 1 249 1 854 11 194
Totalt 4766 5423 5498 6771 3318 25777

100 fl......u.................................flfl.flfll

2015 2016 2017 2018 2019
i Antal xmuatta aktier på Nauduq Siavkhnim. ii, 9i0r i’

TOTALAVKASTNING 2010-2019

Swedish Match-aktien inklusive vtdelnrngl
SEE — SIX Return Index

800

2010 2011 2012 2013 2016 2015 2016 2017 2018 2019
vi.i E’’.nS,,jm,’vr,

RESULTAT OCH UTDELNING PER AKTIE 2015—2019

SEE

:liiLh

Evieslagen uldnlvirg tar kalenjnråint 2019 tur utbetalning 2020 beraknav uppgl titt 2060 MSEK.
b,snrat 01 ani,,t’n utevtlende aklier islutet av 2019

A KT lE FÖR DE LN INGtt

Antal Antat
agare agare.%

Antal Innehav, Kuster.
akter % %

1 — 1 000 60 960 93,8 9 376 669 5,5 5,7

1 001 -5 000 3 343 5,2 6 688 361 3,9 6.1

5001 —20000 376 0,6 3404 170 2.0 2.1

20001-50000 91 0,1 3001 220 1.8 1.8

50001 -100000 41 0,1 3056948 1.8 1,9

100001-1000000 87 0,1 29123500 17,1 17,8

1 000 001 22 0,0 66 191 027 37,8 393

Detuumma 66900 100,0 118861 875 69,9 72,8
Anonymt agande 66 386 438 26.1 27,2

Aktiersom innehadesav
Swedish Match 1 0.0 6 721 687 - 6.0 0,0

Totatt 64 901 100,0 169 950 000 100,0100,0

2019 2018 2017” 2016 2015

Resultat peraktie, fore utspadning, SER

Inklusive store englngsposter’ 2327 2063 1888 2738 14 48
Inklusive större eng3ngspostet och oxblusivn intökter trOn STG 23:22 20.63 15 38 26.6% 12 62
Euktusive storre ergOngsposter och intaktnr trOn SIG 25 41 20.63 16.40 1 4.39 12 79

Resuttut pe’- aktie, efter utspadning. SER

ItkIus Se större englngspasler’. 2327 20.63 1888 2738 1465

Inklusive storre engOngsposter och exklusive intukter trOn SIG 23.22 2063 1838 2664 1262
Exklusive storre eng2ngsooster och intakter trOn STG 25.41 20 63 16 60 16 39 2 79

Utdelning per aktie, SEK° 1 25O 1 050 Id 60 1600 29 50
Direvtevkastning vd Ornfs slut2t, % 2,59 3.01 5.14 5.52 9.83
Utdelnirgsandel, exktuoive storre engångspvsterl, 49 51 101 104 205
Gorskurs vid årets slut, SEK 652.80 349 10 323-20 28980 300:20
Borsvurde vid årets stut, miljarder SEK]i 75,8 59.6 56,9 53,5 56.7
P/E-tatli 20,5 16,9 17,1 10,6 20,7
EBtT_mutlipnlSi 17,1 14,6 16,2 9,6 16.1
Tolatavkastning, % 41,5 12,7 17,6 6,9 26.2
Genomsnittligt vntul utestående aktier, torn utspödning 167 779 742 173 445 560 180 096 690 187116 474 193 506 546
Genomsnittligt antulutestående aktier, etterutspädning 167 779 742 173 465 540 180 096 690 187116 474 193 530 266

Antal aktiedgare 64901 57 370 56682 56046 49806

Hntlrnt 2017 inkluderar utdelningar från STS
Utdelning tor 2019 arstyrolvenn tvrlag 2017. 2016 och 2015 inkluderar extra utdelningar om 760
SEE per aktie, 750 SEK per aktie respekt an 2150SEK peraktie

21 Euklus ve akt er som :nnnhadng av Swedish Match
Omraknat i enligknl ned IFRS 15
Resultat inkluderar sturm engångspvvter och infakter från STS fram till avyttrinyen 2017.

1 Denna stda utgör del av lörvattntnguberättelven
Swedish Match 2019 / 66
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För det gångna året uppvisade Swedish Match imponerande

tinansielta resuttat inom ftera områden 1 sItt större utsträckning måste

företag kämpa för att teverera organisk försätjningstillväxt och ibland

måste röretsemarginater och kassaftöden offras i strävan efter titLväxt.

För Swedish Match var 2019 speciellt utmärkande öä botagel visade

tillväst inom samtiliga av dessa områden — rapporterad försäljningstill

växt om 8 procent i lokala valutor, ökad roretsemarginal från produkt
segment med 150 baspunkter och en betydtigt förbättrad kvot för det

fria kassaflödet beräknat som kassaflöde från den lopande verksam

heten med avdrag för kapitalinvesteringar dividerat med nettovinst).
Tillväxten för försäljning och rörelsemarginat var till stor del hänför

ligt till produktsegmentat Snus och moist snuff till föl1d av framgången

för vår nationella lansering av ZYN i USA i april Man kan med rätta säga
att rörelsemarginalen för proöuktsegmentet Snus och moist snuff i en
jämförelse från år till år påverkades positivt av skatfördelar hänförliga
till den omfattande tillväxten för ZYN i USA och även de kostnadsbespa

ringar som kunnat göras för ZYN genom lokal produktion i USA. Vi för-

väntar oss att konkurrensen inom kategorin för nikotinportioner på alla
marknader kommer fortsätta att vara intensiv i och med att konkur
renter vilt dra nytta av titlväxtpotentialen inom denna attraktiva kate
gori och att marknadsviltkoren därför kan komma att resultera i ökade
investeringar för att stödja Swedish Match varumärken.

Resultatet per aktie för året uppgick till 23:22 SER, en ökning om
13 procent jämfört med året innan och en ökning om 23 procent justerat
för större engångsposter Justerat resultat per aktie drog fördel av ett
högre rörelssresuttat, lägre finansiella kost naöer samt en reducering

av antalet ulestående aktier

Den redovisade skattesatsen för koncernen under 2019 uppgick titt

23,0 procent jämfört med 21,0 procent under 2018. Justerat för ned
skrivningen i den europeiska tuggtobaksverksamheten och skatte-

poster av engångskaraktär uppgick den underliggande skattesatsen

under 2019 till 21,8 procent. Medan vi gynnades av en lägre botagsskatt
i Sverige påverkades vi av en högre relativ intäkt från vår verksamhet i
USAvilket resulterade i att vår underliggande skattesats ökade något.
För den förväntade effektiva botagsskatten för koncernen för 2020,
se vår framtidsutsikt.

1 likhet med 2018 var 2019 ett år då vi gjorde betydande investe

ringar för vår framtida tillväxt Investeringar i materiella anläggnings

tillgångar ökade till 720 MSEK under 2019 och en stor del av dessa var
riktad mot att utöka kapaciteten inom värt produkt segment Snus och

moist snuff. Tillväxten för nikotinportioner på alla marknader är en

M5EK % M5EK
20000 ——- 40 0000

spännande tillväxtmöjlighet och Swedish Match mål är att konsekvent
positionera sig, med nödvändig produktionskapacitet, för att kunna
fortsätta växa. Av denna anledning meddelade vi nyligen att vi kommer
att utöka tillverkningskapaciteten för ZYN i USA och att vi, som framgär
av vår framtidsutsikt för 2020, förväntar oss kapitalinvesteringar under
2020 som väsentligt överstiger 2019 års nivå.

Vår finansiella policy står fast liksom målet om att bibehälta en
god kreditriskvärdering. Dverskottsmedet som inte behövs i vär verk

samhet etter för strategiska investeringar återförs till våra aktie
ägare. Under 2019 återföröe Swedish Match 6766 MSEK titt aktie
ägarna bestående sven utdelning om 1 777 MSEK och återköp av
egna aktier om 2989 MSEK. För att bibehålla flexibilitet och hantera
den finansiella risken strävarvi också efter att sprids tidpunkten för
när våra obligationslån förfaller till betalning över många år Den vik
fade genomsnittliga räntan för vår obligstionsportfölj per den sista
december 2019 var 2,08 procent jämfört med 2.18 procent vid utgången
sv 2018. Den genomsnittliga räntebindningen för vår obligstionståne
portfölj uppgick till 3,7 år per den sista december 2019 och 98 pro

cent sv portföljen utgjorde lån med fasta räntor Vi fortsätter stf vara
väl positionersde för nödvändiga investeringar i vår verksamhet och för
investeringar i framtida tillvästprojekt samtidigt som vi avser fortsätta
återföra betydande medel till våra aktieägare.

Thomas Hayes

CFD

4000

::E.i.i.......I.i.......I.1......I.i.......I.1..j: _i_____i__i_i_____I
2015 2010 2017 2010 2019 2015 2010 2017 2010 2019 2015 2010 2017 2010 2019

— Nettuemnattning • Odretuernnuttat • Ordinarie utdeining • Äterkäp av egna aktier
Rurehiemarginat, ‘5 — Extra utdelning

2017 har räknais om 1 xni’ghni med irss 15 och nviiaxmsje
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FinansieLL översikt

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken. Koncernens produktseg
ment för 2019 var Snus och inoist snRff Oi’riga tobaksprodttktcr samt
7Yindproduktcr.

Swedish Match utveckling för 2019 visade på en stark till
växt, med rekord i både försäljning och rörelseresuttat frän
produktsegment.

Koncernens nettoomsättning ökade med 14 procent till t4 739
MSFK (12966) och nettoomsättningen frän produktsegment ökade
också med 14 procent till 14363 MSEK (12612). Valutaomräkning
påverkade jämförelsen av nettoomsättningen frän prodtiktsegment
positivt med 711 MSEK och i lokala valutor ökade nettoomsätt
niligen frän produktsegment med 8 procent.

Rörelseresultatet från produktsegment ökade med 18 procent
till 5828 MSFK (4936). 1 lokala valutor ökade rörelseresultatet frän
produktsegment med 13 procent med ökad lönsamhet för pro
dtiktscgmentcn Snus och moist snuitsamt Tändproduktcr men
med något minskad lönsamhet för produktsegmentet Ovriga
tobaksprodukter.

Under det ljärde kvartalet 2019, reckivisades co ej kassapåver
kande nedskrivning i den europeiska tuggtobaksverksamheten om

367 MSEK som en större engångspost till följd av beslut frän förvalt
ningsdomstolen i Bayern och förändrade marknadsvillkor (för mer
information se nedan).

Koncernens rörelseresultat inklusive större engångsposter upp
gick till 5307 MSEK (4 812). Valut.momräkning har päverkatjäm
hirelsen av rörelseresultatet positivt med 251 MSEK. Ärets resultat
uppgick till 3896 MSEK (3 578).

Rörelsemarginalen från produktsegment för året var 40,6 pro
cent (39,1). Rörelsemarginalen för koncernen, inkluderat större
engängsposter. var 36,0 procent (37,1).

Nettoomsättning och röreLseresuttat per produktsegment

Ncttooms.Otnin Rärolsc’resuttut

MSEK 2079 2018 2019 2018

Snus och moist snutt 7 486 6 127 3 677 2 791
Ovnga tobaksprodukter 5 679 5 240 2 113 1 956

Töndproduktor 1 200 1 246 238 189

Nettoomsättning och r6retse-
resultat från produktsegment 14 363 12 612 5 828 6 936

Övrig veksarnhet 376 353 —153 —124

Nedskrivrnng 1 europeiska
tuqgtohuksverksamheten — —367 —

Summa 16739 12966 5307 6812

Nettoomsättning och röretseresuttat från produktsegment
För helåret 2019 ökade nettoomsätlningen för Snus och moist snufT
till 7184 MSEK (6 127). Ilokala valutor ökade nettoomsättningen
för produktsegmentet med 18 procent och rörelseresultatet ökade
för snus och nikotinportioner i Skandinavien och snus och nikotin
portioner utanför Skandinavien (främst ZYN i USA). Rörelseresul
tatet för moist snuff minskade i lokal valuta.

1 Skandinavien uppvisade marknaderna i Sverige och Norge fort
satt stark volymtillväxt under året, drivet av den snabba tillväxten
för nikotinportioner i båda länderna samt fortsatt tillväxt för snus
i Sverige. 1 Skandinavien ökade leveransvolynnerna med nästan
2 procent. Swedish Match bedömer att bolagets underliggande
volymer för snus och nikotinportioner på den skandinaviska mark
naden (exklusive Gotlandssnus som förvärvades i augusti 2018 samt
justerat fir kalenderelfekter) ökade mcd cirka 1 procent. Rörelsere
sultatet för snus och nikotinportioner i Skandinavien ökade till följd
av en högre försäljning.

1 USA minskade nettoomsättningcn för moist snuffi lokal valuta
på grund av rcdovisningsclTckter kopplade till ett nytt marknads
föringsprogram riktat till återförsäljare samt till följd av effekterna
relaterade till förändringar för prissättning/rabattprogram. 1 början
av 2019 infördes ett nytt marknadstöringsprogram riktat till äter-
försäljare som omfattar hela vår verksamhet i USA. Programmet
är skapat för att utvidga produkttillgångligheten för hela vår pro
dtiktportfölj i USA och resulterar i att vissa kostnader som tidigare
upptagits som marknadsföringskostoader istället redovisas som
en reducering au nettoon3sättningen. lusterat för detta marknads
föringsprogram skulle nettoomsättoingen ha ökat med 9 procent
i lokala valtitor. Den gynnsamma finansiella utvecklingen för snus
och nikotinportioner utanhir Skandinavien var ett resultat av ökade
volymer, bättre priser och lägre tillverkningskostnader, delvis mot-
verkat av ökade marknadsförings- och försäljningskostnader hän
förliga till den nationella lanseringen av ZYN i USA. Leveranser av
ZYN i USA uppgick till 50,4 miljoner dosor under året, en ökning
frän 12,7 miljoner dosor föregående år.

Koncernens resuttaträkning i sammandrag

MSEK 2019 2018

Nettoomsattning 11,739 12966
Rretseresuttat 5307 6812
Finansnetto —267 —281
Skal tor —1165 —953
Årets resultat

__________________ ____________

3896 3 578

Hänförligf trtk

Moderbolagets v.,t eugare 3895 3578
tnnehuv utan bestammande liltytande 0 0
Åretsresuttat

____________ _______

3896 3578

Resultat per aktie före och etter utspadning, 5EK 2322 20 63

Denna sida utgor del av törvattningsberättstsen.
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För Övriga tobaksprodukter uppgick ärets totala nettoomsättning
till 5679 MSEK (5210). 1 lokala valutor var nettoomsättningen för
Övriga tobaksprodukter oförändrad medan rörelseresultatet mins
kade med 1 procent, en minskning som till största del var hänförlig
till chew hags.

Leveransvolymerna för cigarrer minskade med 1 procent och net
toomsättningen i amerikanska dollar var oförändrad. Genomsnitt
liga priser förbättrades, men nettoomsättningen påverkades nega
tivt av det tidigare nämnda marknadsföringsprogrammet i 1...SA
medan rörelseresultatet för cigarrer i lokal valuta ökade.

För tuggtobak minskade nettoomsättningen i lokala valutor
både för tuggtobak i USA och för chew bags i Europa. Den mins
kade nettoomsättningen kompenserades delvis av tillväxt för Oliver
Twist tobacco hits som förvärvades under andra kvartalet 2018.
Rörelseresultatet i lokala valutor minskade, främst till följd av
minskningar för chew hags i Europa.

För l’ändprodukter uppgick årets nettoomsättning till 1 200
MSEK(l 246). Nettoomsättningen minskade med 4 procent
främst till följd av den svaga ulvecklingen för tändstickor under
det andra kvartalet och för kompletterande prodttkter under de tre
senaste kvartalen. Nettoornsättningen för tändare ökade trots mins
kade volymer, vilket var ett resultat av en gynnsam marknads- och
formatmix. Rörelseresultatet minskade för tändare till följd av högre
kostnader för nylon och för kompletterade produkter till följd av
minskad nettoomsättning. Rörelseresuhatet för tändstickor ökade
till följd av intäkter om 34 MSEK från försäliningarna av virke och
marktillgångar samt en intäkt om 37 MSEK frän gynnsamma utfall
i skattemål avseende indirekta skatter (för mer information se Not
30 Ätagtwtlen saint eventuatörptiktelser och ct’entutzlti1Igångar). Jus—
terat för dessa intäkter minskade rörelseresuhatet för tändstickor
nagot i jämförelse med föregående är. Föregående år inkluderade
rörelseresultatet omstruktureringskostnader i Brasilien om cirka
12 MSEK under det första kvartalet och omstruktureringskostnader
under det andra kvartalet 2019 uppgick till liknande belopp.

VäsentLiga händeLser under året

Nedsknvning iUcn europeiska tuggtobaksverksamheten
Den 28november2019 meddelade den tyska förvaltnings
domstolen i Bayern sin dom avseende lagligheten av vissa av

Koncernens batansräkning i sammandrag

MOEK 2019 2018

A—tgn.ngstiig1g 7 750 7113
Qjr ge omsdttnngst.ligä’gm’ 4117 3 989

Le/du medel 2 370 2 35s

Summatittgångar 14237 13987

Eget kap tal —6 308 —5 595

Lä—gfr st ge fna—s ella skulde- ac cvsettn ‘gm 3 369 2 742

L0’gfr stga ateb4runde skulder’ 12 130 12 282

Kor’tf’ st ge seulder’ sc uvsattr’r-gar 3 765 3 329

Korttrst.gu rdntebu’ande skulder 1300 1 229

Summa eget kapitat och skUtder 16 237 13987

209 nkLdem’trllgOr’gatssre nr’shas’oriörsuirrng or 16 M5ErK

‘2 Tohaccos Ihunder chew hags-produkter och tuggtohak i lös-
format som sålts i Tyskland. Domstolen ansåg att produkterna ska
betraktas som muntobak som inte är avsedda att tuggas i enlighet
med EU:s tobaksdirektiv (Directive 20 14/40/EU) och därmed inte
tillåtna att säljas enligt tysk tohakslagstiftning. För mer information
om domen, se nedan avsnitt Övriga händelser. Till följd av förvalt
ningsdomstolen i Bayerns beslut och mot beaktande av förändrad
marknadsdynamik på vissa marknader, har ledningen omvärderat
den framtida potentialen för chew bags i dess nuvarande form. 1
nedskrivningsprövningen resulterade de reviderade bedömning
arna i en nedskris ning om 259 NIDKK, motsvarande 367 MSEK,
för Swedish Match europeiska tuggtobaksverksamhet. En nedskriv
ningsprövning baseras på ett antal olika antaganden gällande fram
tida utveckling av en verksamhet. Sådana antaganden är alltid för
knippade med ovisshet.

För mer information om koncerns redovisningsprinciper och
metoder för nedskrivningsprövning se Not 1 Redovisning principer
och Not 12 bnmatc’riella tillgångar.

Investering i intresse foretag — OTP U. 0.0,

Under det tredje kvartalet 2019 investerade Swedish Match i en
49••procentig ägarandet i ett nybildat tobaksdistributionsföretag i
Slovenien, OTP d.o.o (Ol’P). Under det tredje kvartalet förvärvade
OI’P två distributionsföretag varav ett i Slovenien och ett i Kroatien.

Fortsatta investeringar i ZYN tittverkningskapacitet
Under 2019 har fortsatta investeringar i tillverkningskapaciteten för
ZYN gjorts och den andra fasen i planen för vår utökade tillverk
ningskapacitct för ZYN slutfördes under det fjärde kvartalet 2019.
1 början av 2021 förväntar vi oss att slutföra den tredje fasen av detta
projekt, vilket kommer att innebära en fördubbling av den nuva
rande kapaciteten och en total tillverkningskapacitet i USA om
drygt 150 miljoner dosor årligen. Till följd av succén för ZYN har
vi nyligen beslutat att aterigen utöka kapaciteten. Den fliirde fasen,
som är planerad att slutföras under 2022, kommer att innebära en
utbyggnad av fabriken och tillverknings- och packningslinjer som

kommer att utöka den årliga kapaciteten till mer än 200 miljoner
dosor.

Koncernens kassaftöde i sammandrag

MSEK 2019 2018

Kasssfldde från den ldpa”de ‘ceresamhete 5 080 3 707

Kessafläde från invester ngssecksamnetmr —815 -1.206

Kassuflode sen’ overforts lii akt vogurna -4 766 —5 423

Kassflsdv från sing fnenser.ngsvsresumhet — -38 1 726

Minskning av Likvida medet —539 —1 195

tKs da nedeted i’ets böra 2 886 3 993

Velutaeur’sd fftv’s 1 cc de medel 23 83

Likvida medetvid årets slut 2370 2 886

Denna side utgäc det av förvultningsberättelsen.
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Större engngsposter
Under det ljärde kvartalet 2(1 t9, har en ej kassapåverkande ned
skrivningskostnad redovisats i den europeiska tuggtobaksverk
samheten om 367 MSEK som en större engångspost till följd
av beslut från förvaltningsdomstolen i Bayern och förändrade
marknadsvillkor.

Skatter
Skattekostnaden uppgick till t 165 MSEK (953), vilket motsvarar en
redovisad skattesats för koncernen om 23,0 procent (21,0). Justerat
för nedskrivningen och skatteposter av engångskaraktär uppgick
den underliggande skattesatsen till 21,8 procent (21,7).

Resu[tat per aktie
Resultatet per aktie, före och efter utspädning. för heläret uppgick
till 23:22 SEK (20:63). Justerat resultat per aktie ökade med 23 pro
cent till 25:41 SEK (20:63).

Likvida medeL
1 .ikvida medel vid årets slut uppgick till 2370 MSEK jämfört med
2 t186 MSEK per den 31 december 2018. Outnyttjade garanterade
kicditlöften uppgick per den 31 december 2019 till 1 500 MSEK.

Kassaftöde och finansiering
KassaHödet från den löpande verksamheten uppgkk till
5 080 MSEK (3 707) för hehiret 2019. Ökningen var hänförlig till
den starkare utvecklingen för EBITDA från produktsegmenc tid
punkten för inkornstskaltchetalningar och ett lörbattnit kassalhide
tum rörelsekapital.

Investeringar i materiella anläggningstillgängar ökade till
72t) MSEK (649). Under det tredje kvartalet 2019, investerade
Swedish Match i en 49-procentig ägarandel i ett nybildat distribu
tionsföretag, som i sin tur förvärvade två distributionsföretag i östra
Europa. Dessa förvärv har finansierals genom ett Ian om 58 MSEK
frän Swedish Match (se Not 16 tni’csteringmmr i mtrcsscföretag).

Finansnettot för året uppgick till 247 MSEK (281). Det förbätt
racle hnansnettot är främst hänförligt till en lägre genomsnittlig
räntesats på lån och en högre avkastning på överskottslikviditet,
delvis motverkat av högre räntekostnader till följd av en ökad
genomsnittlig låneskuld ijämförelse med 2018.

Under 2019 upptogs nya obligationslån om 999 MSEK och amor
teringar av obligationslån, inklusive hänförliga valutaderivatinstru
ment, uppgick till 1 092 MSEK. Per den 31 december2019 hade
Swedish Match 12935 MSEK i räntehärande län, exklusive för
mänsbestämda pensionsförpliktelser men inklusive leasingskulder
om 253 MSEK från implementeringen av IERS 16. Koncernens
räntehärande län, exklusive förmånsbestlimda pensionsfärplik
telser, per den 31 december 2018 uppgick till 12 705 MSEK. Under
2020 förfaller 1 300 MSEK av de räntebärande lånen till betalning.
För ytterligare information om förfalloprolilen för läneportföljen,
se Swedish Match webbplats. Förmänsbeståmda pensionsförplik
telser, netto, ökade till 1 360 MSEK per den 31 december 2019 från
1 024 MSEK per den 31 december2018 främst till följd av lägre
diskonteringsräntor.

Per den 31 december2019 uppgick nettoläneskulden till
11925 MSEK jämförtmed lO843MSEKperden3l december2018.

Övriga händeLser
Utkast till riktlinjer från FDA avseende smaker i cigarrer
Den 13mars2019 publicerade fDA i USA ett utkast till riktlinjer.
Enligt utkastet har FDA för avsikt att återkomma med ett för
slag till ett förbud mot smaker i cigarrer. Vidare skttlle FDÄ, enligt
det publicerade utkastet, kunna vidta åtgärder mot alla smaksatta
cigarrer (utöver cigarrer med tobakssmak) som fanns pä mark
naden den 8augusti2016 samt uppfyller definitionen av en ny
tobaksprodukt och som inte har erhållit ett substantial equivalence
godkännande inom 30 dagar frän att slutliga riktlinjer träder m kraft.
Den förkortade ansökningstiden skulle göta det mycket svårt för
tillverkare att lämna in ansökningar och få godkännande i rätt tid.
Utkastet till riktlinjer har varit öppet för ptthlika kommentarer och
innehäll samt tidpunki för ikrafttr-ddandc för slutliga riktlinjer har
inte fastställts. Perioden för publika kommentarer stängdes i slutet
av april. 1januari2020 utf’ärdade FDA i USA riktlinjer avseende
smaksatta cigarrer. För mer information se nedan avsnitt Händelser
efter rapporteringsperioden.

Dom i Schweiz avseende snus
ten dom den 27maj2019 beslutade den högsta federala dom
stolen i Schweiz att försi1jningsforhudet för snus, som introduce
rades 1992, saknar rättslig grund och att förbudet är olagligt och
i strid mcd grundlagen. Domstolen moiiveradc Sitt beslut med att
svenskt snus är mindre farligt än andra tobaksbaserade produkter
som är tillåtna på den schweiziska marknaden och att svenskt snus
ska betraktas som en stimulerande produkt som inte innebär en
omedelbar eller oförväntad risk för hälsan vid normal användning.
Beslutet hade omedelbar effekt vilket innebär att sntms nu kan
marknadsföras i Schweiz.

Fotkhalsoorganisationer möter FDA i federal domstol
i Maryland, USA
Flera folkhälsoorganisationer hari en federal domstol i Maryland
utmanat FDA:s tidigare beslut att förlänga tidsfristen för hur länge
e-cigaretter och cigarrer får finnas kvar på marknaden utan ansökan
om “path to market application’ Enligt FDA:s beslut törlängdes
tidsfristen till 2021 för cigarrer och till 2022 för e-cigaretter. 1 maj
2019 fann domstolen att FDA:s beslut stred mot “the 1bbacco Con
trol Act’ Domstolens slutsats var nästan helt baserad på frågan om
ungdomar som använder smaksatta e-cigaretter. Domstolen bad
parterna att föreslå hur överträdelsen skulle avhjälpas. 1 sitt svar
på domstolens begäran anhöll FDA om en tidsfrist för ansökan på
minst 10 mänader, givet det stora antal ansökningar som förväntas
inkomma. Den 11juli 2019 meddelade domstoten sitt slutliga utslag
och angav att sista dag för ansökningar ska vara Il maj 2020. Enligt
domstolens utslag kan produkter finnas kvar pi marknaden, under
fDA:s handliggningstid, utan att bli töremal för FDA:s verkstäl
lighetslstgärder. Denna period ska dock vara maximalt ett år frän
inlämnande av ansökan. Produkter för vilka ansökan inte lämnats
in i tid kommer att vara föremål för fDA:s verkställighetsåtgärder.
FDA kan även komma att undanta nya produkter frän ansöknings
skyldighet vilket bedöms frän fall till fall. För våra mer strategiska
produkter som omfattas av denna reglering är förberedelserna i
full gång för att lämna in ansökningar före det datum som anges i
domstolsbeslutet.

*
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FDA har beviljat MRTP status for General snusi USA
Den 22 oktober 2019 hevfijade IDA modified risk tohacco pro
duct (MRTP) status för åtta snusvarianter med varumärket General,
inklusive varianter med mint respektive wintergreen smak. 1 sin
slutsats fann EDA att snusprodukterna, som de faktiskt används
av konsumenterna, avsevärt kommer att minska skadorna och
risken för tobaksrelaterad sjukdom för enskilda tohaksanvändare
och gynna folkhälsan som helhet med beaktande av både använ
dare av tobaksvaror och personer som för närvarande inte använder
tohaksvaror. Klassiliceringen MRI’P gör det möjligt för Swedish
Match att marknadsföra produkterna med följande riskheskriv
ning — “Att använda General snus ger en lägre risk att utveckla mun
cancer, hjärtsjukdom, lungcancer, stroke, ernfvsem och kronisk
bronkit än vid användande av cigaretter” — tillsammans med stan
dardiserade hälsovarningar som krävs för alla rökfria tobaksvaror.
Klassificeringen MRTP är giltig i fem år frän dagen för utfärdandet
och Swedish Match kan före giltighetstidens utgång lämna in en
begäran om förlängning. Klassificeringen är villkorad av att Swedish
Match bevakar marknadsutvecklingen och lagrar dokument.

Tyska förvattningsdomstolen Bayern har avkunnat dom
avseende tuggtobak
Den 28november2019 meddelade den tyska förvaltningsdoms
tolen i Bayern dom i målen avseende tuggtobak och konstaterade
att vissa av V2 1bbaccos 1htinder chew bags-proclukter och tugg
tobak i lösformat som sålts i Tyskland ska betraktas som muntobak
som inte är avsedda att tuggas i enlighet med EU:s tobaksdirektiv
(Directive 20l1/40/EU) och därmed inte tillåtna att säljas enligt
tysk tobakslagstiftning. Domstolen hänvisar till EU -domstolens
avgörande den 17oktober 201$ att bara produkter som kan kon
sumeras på rätt sätt endast genom att tuggas, dvs vilka förutsätter
tuggande för att väsentliga ämnen i produkterna ska kunna frigöras
i munnen, kan klassificeras som loggtohak. Enligt EU-domstolen
ska den slutliga bedömningen av om produkter kan konsumeras på
rätt sätt endast genom att tuggas ankomma på den nationella dom
stolen som ska ta i beaktande samtliga relevanta objektiva egen
skaper för produkterna. Förvaltningsdomstolen i Bayern drog slut
satsen att dc i målen aktuella Ihundcr-prodokterna, både chew
bags och lös tugglohak, inte kan betraktas som luggtohak eftersom
de kan frigöra väsentliga ämnen genom att bara hallas i munnen.
Domarna har överklagats till den tyska federala högsta förvaltnings
domstolen som i mitten av 2020 förväntas besluta om prövnings
tillstånd ska meddelas.

Som Swedish Match tidigare kommunicerat, kan negativa avgö
randen i nationella domstolar avseende chew bags komma att
begränsa Stvedish Match från att distribuera och sälja chew bags
i dess nuvarande form på vissa marknader inom EU och därmed
negativt påverka det bokförda värdet av Swedish Match immate
riella tillgångar från förvärvet av V2 Tobacco i september 2017.
för helåret 2019 uppgick nettoomsättningen för chew bags till
165 MSEK (1,1 procent av koncernens totala nettoomsättning).
Cirka hälften av Swedish Match försäljning av chew hags skedde i
Tyskland. Under det fjärde kvartalet 2019 redovisades en ej kassa
paverkande nedskrivning i den europeiska tuggtohaksverksam -

beten (se Not 12 Immaterietla antäggningstit(gåiigaroch avsnitt
Prövning av neäskrh’n inga behov).

Overenskommelse avseende tobakskontrolt i Danmark
Den 18december2019 meddelade den danska regeringen att par
tier med bred riksdagsmajorftet kommit överens om en handlings
plan för att motverka rökning bland barn och unga. Handlings
planen inkluderar ett antal rökningsrelaterade initiativ men även en
del initiativ som omfattar rökfria produkter. Enligt den föreslagna
handlingsplanen ska samtliga tobaksprodukter och samtliga niko
tinprodukter som inte är läkemedel omfattas av exponeringsförbud
i detaljhandeln, en åldersgräns om 18 är och vissa marknadsförings
restriktioner. ‘fuggtohak kommer att omfattas av ett förbud mot
smaker (mentol och tobakssmak undantagna) och krav på standar
diserade förpackningar. Bestämmelserna för smaker och förpack
ningar kommer även att gälla för e-cigaretter men nikotinportioner
har uttryckligen und-antagits dessa bestämmelser. Lagstiftning i
enlighet med handlingsplanen förväntas antas under 2020 med
genomförande under 2021.

Lag för minimumålder för köp av tobak, USA
1 december2019 röstade kongressen i USA igenom en ny lag som
innebär en höjning av minimurnåldern för köp av alla tohaks
produkter, inklusive röktobak, rökfri tobak, ecigaretter/vaping
produkter samt nikotinportioner, till 2 1 år.

Swedish Match AB (pubt)
Ssvedish Match AB (puhl) är moderbolag i Swedish Match
koncernen. Moderbolagets intäkter härrör främst frän utdelningar
och erhållna koncernbidrag från dotterbolag.

Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2019 uppgick till
42 MSFK (18). Resultatet före skatt uppgick till 1 $72 MSEK (1 706)
och nettoresultatet för helåret uppgick till 1 485 MSEK (1 32$). Det
högre resultatet före skatt jämfört med föregående år är främst hän
förligt till koncernbidrag. Koncernbidrag om, netto, 2870 MSEK
(2663) erhölls under 2019. Under äret erhöll moderbolaget även
utdelningar om 97 MSEK (1 246). föregående år, utöver erhållna
utdelningar, redovisades en nedskrivning av aktier i dotterbolag om
1 217 MSEK vilken främst var ett resultat av minskat eget kapital i
dotterbolag till följd av utbetalda utdelningar. Under 2018 betalades
även kapitaltillskott om 114 MSEK till dotterbolag.

Den redovisade ökningen av administrationskostnader härrör
främst till högre pensionskostnader till följd av en ändring i anta
gandet av diskonteringsräntan för en pensionsstiftelse som omfattar
före detta anställda i det avyttrade Swedish Match UK Ltd.

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

Under 2019 uppgick amorteringar av ohligationslan, inklusive
hänförliga valutaderivatinstrument, till 1 092 MSEK och nya obliga
tionslån om 999 MSEK har upptagits.

Under året återköpte moderbolaget 7,0 miljoner (5,7) egna aktier
om 2989 MSEK (2512).

Utdelning om 1 777 MSEK (2911) har utbetalats under året.

Händetser efter rapporteringsperioden
EDA:s vägledning avseende smaksattning
1januari2020 utfärdade f DAl USA riktlinjer som tillkännagav att
FDA avser att vidta verkställighetsatgärder mot e-cigaretter med
smaksatta nikotinpatroner (tobaks- och mentolsmak undantagna)

Denna sida utgor del av fociattningsberöttelsen.
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och mot andra e-cigaretter riktade till underäriga eller ifall där till
verkare har underlåtit att vidta adekvata åtgärder för att förhindra att
underäriga får tillgång till produkterna. Avseende smaksatta cigarrer
meddelade FDA att de fortfarande har för avsikt att införa reglering
som förbjuder användning av karakteristiska smaker i cigarrer och
att FDA arbetar med denna föreslagna reglering. FDA angav vidare
att de avser att skjuta upp verkställighetsåtgärder för cigarrer fram till
maj 2020, då antingen ansökningar för “substantial equivalence” eller
ansökningar för nya produkter måste lämnas in förde prodtikter
som inte fanns på marknaden den 15 februari 2007.

Upptagning av nytt obligationslån
1 slutet pä februari 2020, emitterade Swedish Match AB en publik
emission om 300 MEUR mcd en löptid på sju år för generell finan
siering av verksamheten.

Framtidsutsikt
Swedish Match förväntar sig att trenden med ökat intresse frän kon
sumenter, industrin och beslutsfattare för mindre skadliga alter
nativ till cigaretter fortsätter. Vår ambition är att skapa värde både
för våra aktieägare och för samhället genom att tillhandahålla pro
citikter som är erkänt säkrare alternativ till cigaretter.

För 2020 förväntar sig Swedish Match fortsatt marknadstillväxt
på den globala marknaden för rökfria nikotinprodukter, främst
drivet av den snabba tillväxten för nikotinportioner (både för pro
dukter utan tobak och för produkter som innehåller en liten andel
tobak).

Under 2020 avser Swedish Match att öka investeringarna för sats
ningar inom marknadsföring, distribution och försäljning både pä
existerande och nya marknader för att aktivt delta i tillväxtmöjlig
heter. Fortsatta investeringar av Swedish Match för att utöka pro
duktionskapaciteten av ZYN förväntas resulterat kapitalinveste
ringar under 2020 som väsentligt överstiger 2019 års nivå.

Den dllektiva holagsskatten för koncernen för 2020, exklusive
intressebolag och större engängsposter, förväntas vara mellan 22
och 23 procent.

Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs

inom verksamheten till aktieägarna.

Organisation
Swedish Match huvudkontor, med koncernchef och koncern-
staber, är baserat i Stockholm. Koncernen har verksamhet i elva
länder med produktion i sju länder. Organisationen består av tre
divisioner; Europe Division, US Division och Lights Division samt
staber och centrala funktioner. De flesta av koncerners medarbetare
finns i Duminikanska republiken, Sverige och USA, följt av Brasilien
och Filippinerna. Swedish Match produktsegment för 2019 var Snus
och moist snutT, Övriga tobaksprodukter och Tändproduktc’r.

1 Skandinavien är Swedish Match marknadsledande med snus
och är den näst största aktören inom nikotinportioner. 1 europeiska
länder utanför Skandinavien har Swedish Match en liten men väx
ande närvaro på flera marknader med sina nikotinportioner. Pro

duktion av snus och nikotinportioner som säljs i Skandinavien och
Europa sker i Sverige och Danmark. Tuggtobak i form av chew bags
och tobacco bits produceras i Danmark och säljs huvudsakligen 1
Europa.

1 USA är Swedish Match väl positionerat som den tredje största
tillverkaren av snus och moist snuif och är klart marknadsledande
inom nikotinportioner. Swedish Match är den största tillverkaren
av tuggtobak i USA och har en stark ställning på den amerikanska
marknaden för massmarknadscigarrer. Produktion av amerikansk
tuggtobak, moist snuif och nikotinportioner sker i USA medan
cigarrer produceras både i USA och i Dominikanska republiken.

Swedish Match har en ledande position med välkända lokala
varumärken för tändstickor på många marknader runt om i
världen. För tändare har koncernen en stark marknadsposition i
många länder. Tillverkning av tändstickor sker i Sverige och Brasi
lien och tändare produceras i Nederländerna, Filippinerna och Bra
silien. Swedish Match erbjuder också en portfölj av kompletterande
produkter som produceras av externa tillverkare, främst på den bra
silianslca marknaden. Dessa produkter inkluderar exempelvis rak
hyvlar, batterier och lägenergilampor.

Från och med 1januari 202t) har Swedish Match ändrat samman
sättningen för rapportering av koncerns produktsegment.
För mer information, se Not 1 Redovisniugsprinciper.

Atternativa nyckettaL
Swedish Match redovisar löpande mätt på finansiellt resciltat soni
kompletterar de mätt som finns definierade eller specificeradc i gäl
lande ramverk för finansiell rapportering. ledningen använder
dessa mätt, alternativa nyckeltal, för att bedöma det finansiella
resultatet och i syfte att ge analytiker och andra intressenter värde—
ttmll information. En förteckning över alternativa nyckeltal finns pi
sidan 129 och på företagets webbplats www.swedishmatch.com.

Ktausuter 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 pä
2000 MEUR och den revolverande kreditfaciliteten på 1 500 MSEK
innehåller 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 ägarförhällandet inom Swedish Match förändras.

Koncernchefen samt två andra medlemmar i Koncernled
ningen kan säga upp sin anställning om företaget avnoteras eller
vid en större ägarförändring i bolaget, förutsatt att en sådan föränd
ring har en betydande inverkan pä arbetsuppgifter och ansvarsom
råden, jämfört med arhetsuppgifterna och ansvarsområdena ome
delbart före förändringen. Dessa personer hari sådana fall rätt till
sex mänaders uppsägningstid och avgångsvederlag motsvarande
1$ månadslöner. Några ledande befattningshavare i den ameri
kanska verksamheten har också rätt att säga upp sina anställnings
avtal under vissa förutsättningar vid ändrade ägarförhållanden.

Stgi och rsiör Haih& A<ieägDrÖ(orniatio Finansietta rapporter

.

Denna sida utgör det av förvattning.sherättetsen.
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RiktLinjer för ersättning titt Ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer reglerar ersättningen till den verkställande direk
tören och övriga medlemmar i bolagets ledning (Koncernied
ningen). Riktlinjerna är framåthlickande, dvs. de ska tillämpas på
ersättningar som avtatas, och törändringar som görs i redan avta
lade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman
2020. Riktlinjerna omtattar inte ersättningar som beslutas eller god-
känns av holagsstämman.

Rikttinjernas främjande av boLagets affärsstrategi,
tångsiktiga intressen och håttbarhet
För information om bolagets aflärsstrategi, se
https:/Iwwsswedishmatch.com/sv/Vart-foretag!Vision-och•strategi/.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bola
gets atfårsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan
erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsformerna ska
motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktie
ägarnas intressen och därmed bolagets hällharhet och långsiktiga
värdeskapandc.

Formerna av ersättning titt Koncerntedningen
Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön,
rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor i anled
ning av anställningens upphörande. Bolagsstämman kan därutöver
— oberoende av dessa riktlinjer besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

För ersättning som avser anställningsförhållanden som regleras
av andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar göras för

att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål ska beaktas i rimlig utsträckning.

1. Fast lön
Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara kontant och
marknadsmässig samt vara baserad pa varje individs kompetens,
hemvist, ansvarsomräde och prestation.

2. Rörlig ton
Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig
lön. Den rörliga tönen ska vara maximerad i förhållande till den
fasta lönen och ska motsvara den praxis som gäller i det land där
den enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt.

Rörlig lön kan omfatta både ett ettarigt kontant incitaments
program (2a nedan), ett långsiktigt kontant incitamentsprogram
med en prestationsperiod som inte ska understiga tre är
(2b nedan), samt vinstandelar (2c nedan). För att följa lokal
marknadspraxis och för att kunna attrahera och behålla koncern
ledningsmedlemmar bosatta utanför Sverige kan dessa därutöver
delta i ett kompletterande incitamentsprogram (2d nedan).

Den rörliga lönen ska vara kopplad till specificerade presta
tionskriterier, Prestationskriterier, deras viktning, trösldar och
mälnivåer fastställs id början av respektive program.

Prestationskriterierna fastställs av styrelsen såvitt avser verk
ställande direktören och av Ersättningskommittén avseende
övriga medlemmar i Koncernledningen. Kriterierna ska vara
utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive dess hållharhet. En majoritet av kriterierna

ska vara kopplade till tydliga och mätbara finansiella prestations
mått (t.cx. rörclscresultat och nettoomsättning) Även ickc-finan -

siella kriterier (t.ex. operationella kriterier eller kriterier kopplade
till hällharhet) kan förekomma.

När prestationsperioden för uppfyllelse av kriteriet för utbetal
ning av rörlig lön avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning
kriterierna uppfyllts. Ersättningskommittén ansvarar för utvär
deringen såvitt avser rörlig lön till såväl verkställande direktören
som till övriga mcdletnnsar i Koncernledningen. Avseende finan
siella prestatiotiskritericr ska utvärderingen baseras på finansiell
information som bolaget olfentliggor.

Om förhållandena ändrats under prestationsperioden har sty
relsen eller Ersättningskommittén vid programmens slut rätt att
justera utfallen. Sådan eventuell justering (eller justeringar) ska
dock ha det primära syftet att stärka kopplingen mellan ersätt
ningen och värdeskapandet för aktieägarna, samt att säkerställa
att ersättningsnivån är en rättvis återspegling av bolagets och
individens prestation under prestationsperioden för respektive
program.

Styrelsen ska ha möjlighet att, med de begränsningar som kan
följa av lag, helt eller delvis äterkräva rörlig lön som uthetatats på
felaktiga grunder (s.k. claw -back).

2a) Ettåriga incitamentsprogram
Styrelsen och Ersättningskommittén kan årligen besluta om att
implementera ett kontant ettårigt incitamentsprogram (STI).
Den rörliga lönen i det ettäriga programmet kan maximalt uppgå
till 70 procent av den fasta lönen.

För att stärka kopplingen till aktieägarnas intressen och
bolagets långsiktiga värdeskapande kan medlemmar i Koncern-
ledningen i början av programmet åta sig att förvärva aktier i
bolaget för åtnsinstone 50 procent av den erhallna nettouthetal
ningen efter skatt samt att behålla dessa aktier i minst tre år. För
koncernledningsmedlem som inte åtar sig att förvärva aktier och
behålla dessa ska den maximala rörliga lönen reduceras med
20 procentenhcter.

21’) Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen och Ersättningskommittén kan årligen besluta om att
införa ett kontant långsiktigt incitanlentsprogram (LII) där den
rörliga lönen maximah ska kunna uppgå till 15 procent av den
fasta lönen. LTI-programmet. vars prestationsperiod inte ska
understiga tre at, omfattar en skyldighet att dels förvärva aktier i
bolaget för hela den erhallna netlouthetalningen efter skatt, dels
att behålla dessa aktier i minst två år.

2c) 1 instandetssystem
1 vissa länder deltar anställda, inklusive medlemmar i Koncern
ledningen, i vinstandeissystem.

Vinstandelssvstem är inte kopplade till viss position och ska
utgöra en liten andel av ersättningen till koncernledningsmed
lemmen. För koncernledningsmedlemmar med hemvist i Sverige
ska andelen uppgå till högst 5 procent av den fasta tönen.

2d) Kompletterande incitamentsprogronz
För att följa lokal marknadspraxis kan medlemmar i Koncern-
ledningen med hemvist utanför Sverige delta i ett kompletterande

Denna sida utgSr del av förvattningeherattetsen.
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incitamentsprogram som maximalt över tid ska kunna uppgå till
50 procent av den fasta lönen. Prestationskriterier ska bestämmas
i början av varje program, medan trösklar och målnivåer kan
beslutas i början av prestationsperioden eller årligen.

3. Pensioner
Ålderspension ska överensstämma med den praxis som gäller i
det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen har sin
hemvisl.

Pensionsåldern för medlem i Koncernledningen ska i normal-
fallet vara 65 år.

För svenska anställningsförhållanden kan Koncernledningen
ha en premiebaserad tillåggsplan på delar av den fasta lönen som
ej täcks av ITP-planen. Sådana pensionspremier får inte överstiga
40 procent av de delar av den fasta lönen som inte täcks av annat
pensionslötte.

Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska före
rädesvis utgöras av premiebaserade pensionsplaner och

kan maximalt uppgå till 40 procent av den pensionsgrun
dande lönen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensions
grundande, såvida inte detta följer av tvingande regler eller
kollektivavtalsbestämmelser.

6. Ovriga förmåner
Övriga förmåner kan bland annat innefatta bilförmån, invalidi -

tets- och sjukersättning samt förmåner avseende sjukvärd och
livförsäkring.

Ovriga förmåner till medlemmar i Koncerniedningen ska utgå
i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa lörmäner
ska normalt sett utgöra ett begränsat värde i förhållande till den
totala ersättningen och ska motsvara marknadspraxis.

för medlemmar i Koncernledningen som är stationerade i
annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra
förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda
omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstatione
ring, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska beaktas.
Dessa tillkommande förmåner utbetalas enligt samma principer
som för övriga anställda under utlandsslationering.

5. Upphörande av anstättning
Uppsägningstiden fär inte överstiga sex månader. Vid upp
sägning av anställningen från bolagets sida utbetalas avgångs
vederLag med ett belopp motsvarande högst 18 månaders fast lön.
Uppsägning från medlem i Koncernledningen som föranletts
av väsentliga strukturförändringar, eller andra omständigheter
som på ett avgörande sån påverkar arbclsuppgifterna eller vill -

koren för positionen, ska likstäflas med en uppsägning frän bola
gets sida. Fast lön tinder uppsägningstiden och avgångsvederlag
får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta
lönen för två år.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrens-
begränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventu
ellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som
den tidigare betattningshavaren saknar rätt till avgängsvederlag.
Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen
vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tving
ande kollektivavtalshestämmelser och utgå under den tid som
åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst
nio månader efter anställningens upphörande.

Lön och anstättningsvittkor för anstäLLda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer och vid
utvärderingen av om riktlinjerna och de begränsningar som följer
av dessa är rimliga, har Ersättningskommittén och styrelsen beaktat
lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda. Detta inne
fattar typislct sett ersättningsoivåer och komponenter, inklusive för
ändringar i ersättningsnivåer, men även andra anställningsvillkor
för anställda i bolaget som inte är medlemmar i Koncernledningen.
Ersättningskommittén konsuherar regelbundet bolagets FIR-tunk
hon för att hålla sig uppdaterad kring anställdas löner och villkor
inom den bredare gruppen av anställda.

Beslutsprocessen för att faststäLLa, se
över och genomföra riktLinjerna
Styrelsen har inrättat en Ersättningskommitté. 1 kommitténs upp
gifter ing-är att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer lir
ersättning till ledande hefattningsinnehavare. Styrelsen ska upprätta
tåirslag till nya riktlinjer ,tlminstonc vart tjårde är och lägga fram

förslaget för beslut vid ärsslämman. Riktlinjerna ska gälla till dess
att nya riktlinjer antagits av bolagsslämman. Ersättningskommittén
ska även övervaka och utvärdera program för rörliga ersättningar
för Koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ledande
betittningslavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersätt
ningsniväer i bolaget. Vid styrelsens överläggningar inför beslut i
ersättningsrelaterade frågor oärvarar inte verkställande direktören
eller andra medlemmar i Koncernledningen, i den mån de berörs
av frågorna.

Styretsens rätt att frng5 rikttinjerna
Styrelsen får besluta att trångå riktlinjerna helt eller delvis, om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvän
digt för att tillgodose bolagets längsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhci, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.
Som angivits ovan ingår det i Ersättningskommitténs uppgifter att
bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut
om avsteg frän riktlinjerna.

För riktlinjerna för ersättning som antogs av ärsstdmmCm i april
2019, se Not 6 Personal.
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StyreLsens förstag titt vinstdisposition
Som framgår av balansräkningen för moderbolaget står följande belopp till årsstämmans förfogande:

Batanservde v:nstmedel inktusve reserv fbrverktqt varde SEK 10 095 526 288

Årets resultat SEK 1 684 897 961

SEK 11 580 626 229

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Ttt akhea0arra utdelas 12:50 SEK perakt:e baserat på 163 228 313 aktier uteståendevid slutet av 2019 5EK 2 040 353 913

V:nstmedet stt balanseras ny räeqing SEK 9540070316

SEK 11500626229

Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstäminan den 2 april2020 för faststallelse. Styrelsen foreslår vtdare att avstämningen av
i Euroclcar Sweden AB registrerade aktieägare sker den 6 april 2021).

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 tEG)
nr 1606/2002 av den 19juli2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Ärsredovisningen och koncernredovisningen ger en
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.

förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamheter,
ställning och resultat, och beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 5 mars 2020

Conny Karlsson Charles A. Blixt
Styrelsens vrdfarande

Andrew Cripps
Vice ordivrande

“ Jaue1ine Hoogerbrugge
Styrelseledamot

)i/

Dan Popovié
Styrelseledamot

Lars Dahlgren
Vnrkvtailar,de direktsr

och koncernahet

Fotckopians överensstämn
med origInaI Intygas:

St yre lv e led a en s St yr se lv d r,m v

f_,’_ t

Pär Ola Olausson
Styrelseledamot

ty re tse leda me ot

Vår revisionsberättelse h läm - s den Smars 2020

eter Ekberg
Aaktor,svrad revisor
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Mdbctoget at ragore

frnenav utan test rnode oftyonde

Årets totatresuttat

4053 6614

0 0

6056

___________

6016

Koncernens resuttaträkning

MSEK Not 2019 2018

Nettoorsatt’ng ,rklustve tobo.<sskatt 18222 16 335
Avgar. toouisskott —3 483 —3 369
Nettoomsättning 3 16739 12966

Kostnad for stdo varor —5376 -4 932
Oruttoresuttat 9363 8 133
Forsals.gsoost—eder -2 717 —26.16
Adm7:statosost9odnr 1 006 -009
0r:go reretsentiiateroch om go .orvLseust”ude 5 27 5
Henultotadet —Vessefmetog 16 5 3
Nedskr si-og europe500 tuggtvoaosoerasarrcetei 12

— —367 —

Röretseresuttat 3.6.7.8,15.24 5 307 6 812
Fnans etta rtaoter 95 65
F na’ s ella uost’:ade -343 —366
Finansnetto 9 —247 —281
Resuttat före skatt 5 060 6 531
Skatter 10 —1 165 —953
Åretsresuttat 3896 - 3578

Han farligt titt

Mvdmr.olagets lot cagare 3 895 3 578
I——e].uto- cita-—rnande.iflytardn

- 0 0
Årets resuttat 3 896 3 578

Resultat ca aute. tore och etter stseadnng, SER 11 2322 - 20-63

Koncernens rapport över totatresuttat

MSEK Not 2019 2078

Årets resuttat 3 896 3 578

Ovr:9t totalresultat som kan om föras titt reuultatrakn,ngen

Omrokn:ngsdttereos ;:d oreraen:rg av utlandsku versamheter 22 • 191 331
0lraonngod:ffe-ers soe oamtois tS 6wts esu1tut 22 — —2
Effekt v o—del av to’-ondr:rgDr i vmkt:gt vrde pS .kossaflodessok- rgv 22 122 39
Skatt hintmtgt tU poste ovr-gt tototesultot 16 -25 —11
Detsumma, netto efter skatt 288 356

Oanqt totafresultat om inte kommcratt omforas titt resultat rakn:n3nn

Atuon:e1la v:nste/forluter avseende oens.oner, nC smsk Id toreskatt 2/, —168 110
Soatt nönfört gt 111 poster öm gt totalresultat 10 38 -38
Detsumma, netto efter skatt —130 80
Övrigt totatresuttat, netto efter skatt 158 636
Årets totatresuttat 6056 6016

0
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Koncernens batansräkning

MSER Not 31 december2079 31 december2018

Tillgångar
Immoteretla alagg rgst gmgd 12 2 355 2 708

Materetta antuggngstgdnga 13 3 168 2 816

SKogsplantermgor 16 87 126

Nythandcottst llgäogar 15 255 -

Andelar ntesseforetsg 16 42 24

öwgotgfrstgatsdngo 17 1251 910

Uppsk1ut-’o sttelodrrgar 10 593 530

Summa antäggningstittgångar 7 750 7113

Vulagm 18 1813 16C0

Kuodfcrdr ngor 19 1 719 1 636

Ferutbetatdo kostnader och upptunno otoster 110 119

Ssottetodr.ngo 83 71

Ovriga kortt stga tordringa 17 375 562

Lkvdomedet 20 2370 2886

Summa omsättningstiltgångar 6671 6 876

1 llg%ngar som nnehos to tsst nirg 21 16 —

SUMMATILLGÅNGAR 14237 13987

Eget kapital 22

Akt eeop’tot 390 390

Resorve 928 640

Rolonserot resultat nktusise ärets vesultat —7662 6 641

Eget kapital hänförtigt titt moderbotagets aktieägare —6 326 —5611

Innehav utan bestarr nionde nflyts’do 16 16

SUMMAEGETKAPITAL —6308 —5595

Skutder

L3gfr st go rantebdrande siutder 23,28 12 130 12 282

dv go t0ngfr st go skulder 26 5? 93

L4rgf st go teasingOkutde 15.23 172

Aosvttn ogar t 11 p005one och liencnde fsrt ktvtser 2% 1 451 1 105

L3gfr stga omsatts ngor 25 386 45u

Uøpsk uto ssattessst’Jer 10 1 227 1 086

Summa långfristiga skuLder 15 617 15 026

Ksrtt st go ranteararde sutder 23.28 1 300 1 229

Leaerantorsskulder 365 371

Skatteskulder 386 96

Osrga ksttr,st go skulder 25 1 778 1 82s

Korttstgo leasigssulder 15.23 81

Upclspro sostader och foomtetoldo ntastcr 27 926 938

Kotto st go ovsattningor 25 293 98

Summa kortfristiga skulder 5 127 6 559

SUMMA SKULDER 20 546 19 582

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 237 13 987

Se Not 29 Sttflhla vdkcrhcter och Not 30 Åtaganden sa,nt eventtialfdrpliktetser och eventualtillgangar for information om koncernens ställda säkerheter och
es entualftirpliktelser

Swedish Mutch 2019 / 77



.fl
Xgncernn 1 Vefkih Sti aii ceh ds Hätb-rhe Aiikigarmtoma&n FinansieLLa rapporter

/ CFO kommanterar / loneh.5L / Fineostell ooorsiltt / Riktlinjer for ersoilning / Förslag till vin3tdispisilin

/ Koncernens räkenskaper / M derholagete rakenskaper / Revisiotisheräffeise / Femorsoversikt / Kva:taisd-afa / Peinitionrr

Förändringar i koncernens eget kapitaL

Eget kapital hantärtigt till medereotagets aktieägare2018 Innehanetan
Aktie- Balanserat bestämmande Totalt eget

MSEK Not kapitat Reserner resuttat Summa intlytande kapitat

tngående eget kapital vid årets början 22 390 284 —4 876 —4 202 1 —4 201
Årets kapital — — 3 578 3 578 0 3 578
Årets bengt tetatresuttat. nette etter säatt’ — 356 80 636 0 636
Årets tetatresuttat — 356 3 658 6 014 e 6 016
Utdelning — — —2 9tt —2911 0 —2 911
Återköp an egea aktier - — —2 5t2 —2 512 -2512
Ansattning titt tri resem genom indragning an egna aktier —13 - 13 — — —

Fondemission 13 - -— —t3 — - —

Fömärnan innehae alan bestämmande intlytande — - — — 15 15

Utgående eget kapitat vid årets slut 390 640 —6 661 —5611 16 5 595

2019 Eget katntalhäntbrligEtfttmoderbolagelsakbeagare
tnnehanatan

Aktie - Hatanserat bestämmande [otalt eget
MSLK Not kapitat Resemer resultat Samma intlytande kapitat

tngående eget kapitat vid årets början 22 390 660 —6 641 —5611 16 —5 595
Å’ets kapital - - 3 895 3 895 0 3 89b
Ät5 bengt tatatresuttat, netta etter skattii

— 288 —t30 tSR 0 58
Årets tatatresuttat — 288 3 766 6 053 0 6 056
Utdelning

- i- -

— -t 777 —1 777 0 -t 777
Aterknp an egna aktier —

- -2 989 2 989 0 -2 989
Ansattnieg till tik resern genom indragning an egna aktier —13 13 0 0 -

Fandnm,ssian 13 — —13 0 0 —

Utgående eget kapital vid årets stut 390 928 —7 662 —6 324 16 —6 308
gi.-6i inij5nsuiiam, mm inglr i kaiancnrat rnneitai. bnsiTr an -aknarietta n,nmtnr och lariustir hanierligt till larmk. .1—oa -in ii.c .—-o n mr samt kenrerneec andet aa akiaarinlta aivstnr ai 1 1. in

innmssninrniag, iii nn tieinpp an —1 in MSLk IStil
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Koncernens kassaftödesanatys

MOEK Nc-t 2019 2018

Den Lopande versamheten 22
Rvnuttat fan snatt 5 060 4 531

Resatttndvtvr ‘tessefö’ntvg —5 —3

Utde1nnyv erhOLl”a fr8r rtresseforetag 1 3

Postar som nIe rgO 4ssvf[odv fl m 938 376

Bataid nnsrrstsvait 889 —958

Kassaftöde från den Löpande versamheten före fOröndringar av räretsekapital 5 106 3 949

Förändringar av röreLsekapitat

On ng l—/Mnskiny lavaarutaqer — 73 —93

0Kr ny -J/M skn ny 1*1 av rore[sefordrnga 112 —317

0<nny lJ/ M nsk-nng -1 av roetseskulder 34 168

Kassaftöde från den Löpande verksamheten 5 080 3 707
fr-

Investeringsverksamheten

Porvarv av mateetta a1ayg-’ nystillgårgoc 13, 14 — 720 — 649

Av,ttr ng av materretla anlaggn ngstr[[gångar 10 3

Förvarv vv .rnmaterella antdggnrngstrtlg0ngar —33 19

Foraarv ovdotterforetay 6 541

rvesterrngar ntresseforetag 16 —13 —

Fy jnd.ng frrar’set[a fordrigar m fl —58 —0

Kassaftöde från investeringsverksamheten —815 —1 206

Fina nsieringsverksam heten

Upptaga tOn 999 2 846

Anorterry av [On —1 092 -1 252

Lvasngenstader ... a_ —

Åtorvv v ego aKte’ —1 777 —2911

UtDetald utdel— rg 511 moderbolagets aktaagarv —2989 —2 512

R-:’ se-ad valutov rst/fo’iust tO’ frrasellu ‘stan-ert 156 136

o-t — -7 3

Kassattäde från finansieringsverksamheten ‘‘ —6 804 —3 697

Minskning av Likvida medeL —539 —1 195

Lkv dv medel d årets Satar 2 886 3 998

V-i[utad ftarv s Iravda medel 23 83

Likvida medel vid årets stut — - - 2886
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Noter för koncernen
Redavisningsprinciper

Alla belopp i noterna till koncernens finansiella rapporter är i miljoner svenska
krnnor (MSEK) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående
år, 2018.

ÖverensstämmeLse med formgivning och Lag
Knncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IERS) samt tolkningsottalanden frän IERS
lnterpretations Committee som har godkänts av Europeiska kommissionen för
tillämpning inom EV. Vidare har RER 1 Kompletterande redovisningsnornter
1kr koncerner, utfärdat av Rådet för finansiell rappurtering, tillämpats.
Kloderholaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom
i de fall som anges nedan under avsnittet “Moderbolagets redovisnings
principerD Årsredovisningen och koncernredovisningen godkändes
1kr puhliceringav styrelsen och koncernens verkställande direktör den
5 ntars 2020.

Förutsättningar vid upprättande av moderboLagets
och koncernens finansieLla rapporter
[te linansiella rapporterna prcsenteras i svenska kronor 1SEK) sons också
år moderbolagets rapporteringsvaluta. Samtliga belopp, om inte annat
inges, är avrundade till narmaste miljontal. Summa i rapporten är bascrade
på koncernens konsolideringssystem som är i tusentals kronor. Genom
avrottdtsing av siffror t tabeller kan det törekomma att totalbelopp inte
ntotsvarar sunsntan av ingående avrundade heltal. Tillgåttgar och skulder
ar redovisade till historiska anskalftsitsgsvården. förutom vissa linansiella
tillgängar och skulder saint biologiska tillgängar sons värderas till verkligt
värde. Dc finansiella tillgångar och skuldcr snitt värderas till verkligt värde
hest .ir av derivetinst rutnent klassifteerade snitt finatssiella t illgtngar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen eller övrigt totalresultat. ltiolmtgiska
tillgångar avser skogsplanteringar. Tillgångar och grupper av tillgätigar
sont ldassifieeras sssm tillgångar för forsäljning redovisas som tillgängar
till lörsäljning från det datum vissa händelser hekrältar att tillgångarna
eller grupperna av tillgängar är till försåljning. Tillgångar för försäljning
redovisas till det lägsta avbokfört värde och verkligt värde justerat 1kr
forsäli si ngskostnader.

Bedömningar och uppskattningar i de finansieLLa rapporterna
Att upprättade finansiella rapporterna i enlighet med IERS kräver att
toretagsleditingen gör bedömningar och antaganden sunt påverkar
redovisningsprineiperna och de redovisade beloppen för tillgångar. skulder,
intåkter och kostnader. Bedömitingarna och antagandena år baserade pä
historiska erfarenlseter och andra faktorer som under rådande lörlsällandett
synes vara eintliga. Det verkliga utfallet kan dock avvika från dessa
hedomningar uds antaganden. Bedötnisingar och antaganden granskas
regelbundet och ändrade bedöntningar redovisas under aktuell period.
ltedötnningar gjorda av företagsledningen vid tillåmpningen av IFRS sunt har
en hetrdandc inverkan på de finansiella rappttrterna och de uppskattningar
snitt kan medföra vasentliga jostertngar 1 paftiljande ars finansiella rapporter
beskrivs i Not 2 Kritiska ttppsktltttittgtr vit Itetlötstttötgar.

VäsentLiga tiLlämpade redovianingsprinciper
Nedan beskrivna redovisningsprinciper har tillåmpats konseks’ent på samtliga
perittder som presetsteras i kotseertsetts fitsansiella rapporter. Vid undantag fråts
nedan beskrivna redovisningsprtnriper beskrivs dessa i sådana fall i totnoter
till de finansiella rapporter där undantaget förekommer.

Nya standarder, ändringar och toLkningsuttalanden
Från och med den 1 tanuari 2019 tillämpar Swedish Mateh IERS 16
Leasingavtal sunt ersatt lAS 17 l.easittgavtal och tillltörande tolktsittgar.
IFRS 16 föreskriver principerna för redovisning, värdering, presentation
och upplysningar ont leasingavtal för bäde leasetagaren och leasegivaren.
Tillämpningen av IFRS 16 har inte haft någon väsentlig inverkan på
koncernens finansiella rapporter

Frätt och med den 1januari2019 tillämpar Ssvedish Match IFRIC 23 som
medfört förtydliganden och nya opplysntngskrav för hurbedönsningarav
osäkerltet i tttkonsstakatter ska hanteras. Tillämpningeo av IFRIC 23 har haft
etlekten ett ttsäkra skatteposittoner 1 balansräkningen har Massificerats om från
avsätttsittgar till skatteskolder.

Flterstimn transtida reterensräntmtr (mnterhankttlfered rates), “Interest Rate
Benclsmark Reform amendnsents to IFRS 9, TAS 39, and TERS 7’ komnser att
ändras Itar tsmtlaget valt att förtidstillättspa åndrittgarna i IFRS 9. De fimsansiella
rapportertsa Itar lule påverkats.

Ovriga nya åtsdrittgar och tmslkn itigsuttalanden för gällande stattdarder
tillämpade 1 jatsutari 2019 tsar imste Italt tsågtsn väseistlig påverkan på
kttncereens finansiella resultat eller ställnieg.

IFRS lä Leastngavtal
Fråmt tids nsed (lett 1januari 2(1(9 rillatttpar Swedish Match dcii nya standarden
IFRS 16 Leasitigartal Etfektett av dett ttya st,umdaedemt är att mnerpartett av
koncernens leasingavtal lconsoser att redovisas som tillgångar nted tsyttjander,itt
och leasitsgskuldcr baserade på diskttnterat isuvärde av framtida leasingavgitier
på balamtsräkoingets. 1 resoltaträkniogets redovisas avskrivnitsgar på
nyttjandersttstillgåogar och råotekitstmsader på leasingskulder istället för att
leasingavgifler redovisas stttn kttstnadcrnär de oppkonsmersåsom ttnder lAS 17.

Eastighetshyresas’tal, säsom ktttttors , fabriks ocis lagerlokaler utgör dets
största detets av det tcttala värdet av kmtmtrernens heasittgavtal. Avtatstiden
för hyra av fastigheter årvanhigeo 3—5 år, exkluderat perioder sotn ontfattas
avlsechönsningar för sanntshikltetrn hör nyttjande av förlångnings och
ttppsågtstngsoptioner. Kssttcerttrtt tsar ävett vissa leasitsgavtal ftir nsaskiner.
prodoktiotssutrostmtittg ttchs tttrdott.

Öeergång till IFRS 16
Sseedish Mateht ltar valt att tttlammspa dems issodifierade retroaktiva mssettsdrn vid
övergångett till IERS 16 enligt IERS t6.C5(hl. Koncernens halaosonsslotning
har ökat till följd av att tillgångar nted nytt jaoderätt och leasingskulder
redovisas på balatssräkningen. Vid redovisning av msyttjanderåttstihlgätsgar
och leasingskolder har Ssvedish Matcls valt att tillämpa hättnadsreglemna 1 IERS
16 för kortfristiga leasiogavtal (avtal med leasingperiod om t2 nsånader eller
kortarel och för leasingavtal För vilket dems utsderliggande tillgåtsgets är av lägt
värde. Dessa typer av leasingavtal redovisas inte på balansräknimtgen. htsgående
balans för koncernens leasingskulder och för tillgångar med uyttjauderätt
per den 1 jattoari 2(119 uppgick till 272 MSEK respektive 279 MSEK. Den
genomssstsitthiga diskonteritsgsräistams sunt tillämpades vid värderitsgen av
ingående balans kr koncernens leasingskolder fastställdes till 1,1 procent och
den genttnssnitthiga leasingperioden var 2,3 är iokloderat bedömningar hör
sannolikheten för nyttjande av förlängnings. och oppsägningsoptionem.

Uvergångemt till t [Rå lö har inte htaft någon effekt att redovisa stttn en
justering i den ingtende balattsets på halaisserade vinstnsedel i eget kapital för
rapporteringsperiodeo som började den 1januari2019. Övergången inneb,ir
tieksa att lIRS tS etsdast tmllatsspas fraesätriktat påde finansiella råkenskapemna
fnln och med den 1januari2019 och nsedför således att den jämförbara
finansiella imstttrmnatttsmsems imste ls,tr raknats tim.

Koncernens EBITDA förbåttrades med 99 MSEK under 2019 till följd
sv leasingavgifier sons enligt tAS 17 redovisats som rörelsekostnader när
de oppkons, har et satts mcd avskrivmmttmgskostmmader på tillgångar med
nyttjanderått och räntekostnader förde tillhörande leasingskoldemna har
redovisats som finansiella kostnader. Koncernens nettoskuld tsar ökat med
272 MSEK, elterstsm leastngsknlder Uassifieeras stttmm finansiella skulder.
EFfekterna på nettoskuld/EBITA och andra nyckeltah är marginella.

De bokkirda vårdemsa av koncernens nyttjaoderåttstihlgäugar redovisas i
bahansräkningen under en ny kategori sons benämns nyttjanderättstillgängar
Leasumsgskuhcter redovisas i balansråkmtingen under Övriga långfristiga
finansiella skulder och Ovriga kortfrtstmga finansiella skulder beroende pa
tidpunkten hör betalningen av de Framtida leasingavgifterna.

Sttalåqj och tisket Håubarhei AtlD.drir,ftrw3on FinansieLla rapporter Böagssto(n

.
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Nya IFRS och totkningsuttatanden som ännu inte har börjat tittämpas

Nya standarder, ändringar i standarder och tolkningar av standarder gäller från
2020 eller senare och har inte tillämpats i dessa finansiella rapporter

Andringar i IFRS standarder, och tolkningsutt,ilanden rörande befintliga
standarder tillämpliga 1januari 2020 eller senare forvantas inte få någon
väsentlig inverkan pa koncernens linansiella resultat eller ställning. Andringar
i IFRS från och med 2020 avser IERS 3 och definition av ett fliretag samt lÄS 1
och lAS 8 avseende definition av väsentlighet.

Förändring av koncernens röretsesegment per den 1januari2020

Per den 1januari 202t) har Swedish Match ändrat den interna rapporterings
strukturen ftir att förbättra uppfttljningen av verksamhetens utveckling
och den finansiella rapporteringen i relation till koncernens strategi och
produktportfölj. Betydande investeringar i rökfria produkter, inklusive
utvecklandet av nikotinportioner och nyligen genomförda företagsförvärs;
har bidragit till en förändring i ledningens utvärdering av utvecklingen för
produktsegmenten och allokering av resurser till verksamheten. Följaktligen
har Swedish Match åndrat sammansättningen av koncernens rörelsesegment.
Koncernens nya rörekesegment som på ett bättre sätt förväntas spegla
utvecklingen för Swedish Match olika produktkategorier är folptnde Rokfria
produkter, Cigarrer och Tandprodukter f)et nya produktsegmentet Rökfria
produkter utgor en sammanslagning as koncernens hela verksamhet för rökfria
produkter, dvs snus, moist snull och nikotinportioner (tidigare redovisade
under produktsegmentet Snus och moist snutl) saint all tuggtobaksverksamhet
- amerikansk ttiggtobak, chew bags och tohacco bits (tidigare redovisade
under produktsegmentet Ovriga tobaksprodukter). Det nya produktseginentet
Cigarrer utgör cigarrverksainheten, vilken främst avser massmarknadscigarrer
i USA. l)essutom har en nr allokeringsmodell implementerats från och med
den 1 anuari 2020, som medför att vissa centrala etableringskostnader för
nya verksamheter allokeras till respektive produktsegment Denna förändring
kommer att påverka resultatet för Ovrig verksamhet positivt och fol(aktligen ha
en negativ påverkan på relevanta produktsegment 1 Swedish Match framtida
finansiella rapporter kommer dcii finansiella intormauonen for tidigare
perioder som påverkas av implementeringen av de nya produktsegmenten och
den nya allokeringsmodellen as vissa centrala kostnader att omräknas i enlighet
med detta.

Mer information om de nya segmenten och presentation av omraknad
finansiell infortuation för 2019 i lmje med den nya seginentrapporteringeit
hinns i 2s’ot 3 Segmenntsintorinnation.

Konsotideringaprinciper
Koncernredovisningen upprättas enlighet med koncernens redovisnings
principer och omfattar redovisningen för moderbolaget och samtliga
dottertöretag och intresseföretag i enlighet med nedanstående definitioner
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och
oreahiserade vinster och förluster som uppkommer vid koncerninterna
transaktioner mellan koncerntöretag, elimineras vid upprättandet av
koncernredovisningen. Förvärvade bolag ingår i koncernredovisningen från
och med fcirvärvstidpunkten och avyttrade bolag ingår i koncernredovistungen
till och med tidpunkten för avyttringen.

Dotterfäretag
Swedish Match koncernen har ett antal dotterfiiretag i olika länder tor
produktion och försäljning av Swedish Match produkter Ett dotterforetag
definieras som ett företag som Swedish Match koncernen har bestämmande
intlvtande över. Kontroll över ett clotterföretag anses föreligga nar ett
moderbolag har inflytande över ett investeringsobjek-t, engagemang eller
rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i investeringsoh jektet och har
möjlighet att påverka avkastningen genom sifl inflytande i foretaget. Swedish
Match dotterföretag ägs till 100 procent av Swedish Match koncernen, med
undantag fcir två svenska dotterbolag dar Swedish Match äger 95 procent
samt ett marginellt minoritetsintresse i ett utländskt dotterforetag. Det finns
inga dotterfciretag där Swedish Match koncernen har väsentligt begränsad
möjlighet att få tillgång till eller använda dotterföretagens tillgångar. Swedish
Match har heller inte nagra icke konsoliderade enheter.

Koncernredovisningen innefattar samtliga dotterföretag som Swedish
Match koncernen har ett bestämmande inflytande över.

Samtliga fcirvärv av dotterfciretag redovisas enligt förvärvsmetoden.
Metoden innebar att förvärv av dotterfciretag betraktas som en transaktion
varigenom koncernen indirekt förv,irvar dotterföretagets tillgångar och
övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Bolag som forvärvats
under innevarande år ingar i koncernens redovisning från och med
forvarvstidpunkten till verkligt värde. Transaktionskostnader for fcinarv
av dotterföretag ingår nite i värdet av de förvärvade tillgångarna. Samtliga
förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs i den period de uppstår. Villkorade
köpeskillingar relaterade till förvärv redovisas i balansräkluingen till verkligt
värde vid förvärvsdatumct. Villkorade köpeskillingar klassificerade som
skulder omvarderas i ehertöljande perioder med eventuella effekter redovi sade
i resultaträkningen.

Resultatet frän asvttring as dotterforetag när det bestämmande inflytandet
upphör redovisas i resultaträkningen. Eventuella återstående intressen i
avyttrade företag värderas till verkligt värde och vinst eller förlust redovisas i

resuhaträkningen i den mån avyttringen sker externt.
Intresseföretag är företag där koncernen har ett betydande inflytande

utan att det delvis ägda företaget är ett dotterföretag. Normalt innebär detta
att koncernen innehar 20-50 procent as’ rösterna. Innehav i intresseföretag
redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till
anskaffningssärde Värdering as förvärs ade tillgaingar <ich skulder sker pä
samma sätt som for dotterfciretag och det bokförda ärdet för intresseföretag
innefattar gc<odwill, transaktionskostnader och övriga koncerniusteringar.

Sseedish Match andel av intresseföretags restiltat efter skatt efter förvärvet
redovisas på en rad i koncernens resultaträkning och företagets andel av
förändringar efter flirvän’et i övrigt totalresuhat, efter skatt, för intresseföretag
redovisas på två rader i koncernens övriga totalresultat. Ackumulerade
förändringar efter forvärvet justeras mot investeringens bokförda värde.

Om ägarandelen i ett intresseföretag minskar men ett betydande infivtaitde
kvarstår, är det endast en proportionell andel av de belopp som tidigare
redovisats i övrigt totalresultai som omklassificeras till resultatet. Resultatet
fran avyttring av nitresseföretag nar bestämmande inflytande förloras
redovisas i resultaträkningen. Fventuella återstående intressen i avyttrade
intresseforetag som asnttrats externt omvärderas till verkligt värde med vinst
eller förlust redovisad i resultaträkningen.

111)1 Fortsattning

Sammandrag av effekterna frdn tittampnmgen av IFRS 16 pä balansräkningen per den 1januari2019

Juster rga for cuergårgsetfokter t Il IFRS 16

0r’ktasu,tco ng
Ingående calans forutbetalda leasing

nyttjanderattst llgång:r kostnader inkluderade Omräknat
Korcer9ers bslansraknirg sammandrag. MSEK 31 dec2018 och leas.ngslsuldor nyttjundnratlst,llgå—ga’ 1 jan 2019

Sum-’a artaggnrgstitlgångar 7 113 279 — 7 392

Summa omsattnirgsttlgånga 687u - —6 6 868

Summa tittgångar 13 987 279 —6 16 260

Eget kapital hanforligt till moderbolagets akt cagare

Innehav utan bestummando rftytande

Summa eget kapitat

Sanna tängfrist,ga skulder

Summa kurt rist go skulder

_____________

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

________

—5 eli

16

6

—5 595

15024

4 559

19582

6

199

73

272

13987

-6 -5611

la

—6 —5 595

— 15223
— 4632

— 19856

—6 14260279
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Fortsättning

Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav titan bestämmande inllytande redovisas i koncernens balansräkning
under eget kapital, skilt frän eget kapital som tillhör moderbolagets ägare.
Innehav utan bestämmande inflytande innefattar vinst eller förlust och poster i
övrigt totalresultat som är hänförligt till innehav titan bestämmande intlytande
och värderas till verkligt värde. Swedish Mateh-koncernen har tre innehav utan
bestänsmande inflytande.

Avyttrad verksamhet
Sälda verksamheter redovisas som avyttrad verksamhet om den representerar
en siälvständig rörelsegren eller en väsentlig verksamiset inom ett geisgratiskt
omr,ide som hestar av verksamhet och kassaflöde som tydligt kan avskilias
operativt orh i rapporteringssyfte frn tivriga koitcernen. Resultatet efter skatt
fisr avyttrad verksamhet sanst resultatet frän försäljningen redovisas som en
separat post i resultaträkningen pä transaktionsdagen eller när ledssingen
air törpliktigad av en plan att sälja uds verksamhet som ska avyttras därmed
onsklassificeras som tillgångar som inneltas för försäljning. När en verksamhet
avyttras eller Idassificeras sssm tillgäng som innehas för försäljning och
redovisas som sädan räknas resultaträkningen för föregäende perioder om.
Balansräkningen för föregäende perioder räknas inte om.

KLassificering m.m.
ntgtristiga fordringar och längfristiga skulder i mnderbolaget ocis koncernen

hestär i allt väsentligt av belopp som förväntas ätervinssas eller betalas efter
mer än tolv mänader räknat trän balansdagen. Ostisätt ningstillgässgar uds

korttristiga skulder bestär i allt väsentligt av belsspp sous förväntas ätervissnas
eller betalas inom tsilv nsänader räknat frän balasssdagets.

Segmentsrapportering
Koncernens rörelsesegment är baserade på den interna rapporterings
strukturen. Ssvedish Matei högsta verkställande heslutsfattare är
koiteersiens s’erkst,illande direktör tsch kosscerncliefstsiss foljer upp uds
fattar beslut ism s’erksatnlsetsträgor utifrån prodssktsegisseist. Koncertsesis
rapporteringsscgsnettt under 2tt tY var: Snus sicls nioist sntstf, Övriga
tobaksprodukterocls ländpromlukter. Konceriieits rapporteringssegment
består alla ,sv ssperasiva .stt ärsenlseter som protlucerar, marknadslör och
säljer Sseedish Match pnsduleter. Rörelsesegtnetst har slagits sanstnan star de
ekonomiska förutsättningarna är likartade, exempelvis hruttovinstmarginal,
andel kapitalinvesteringar och päverkan frän variationer i konjunktercykeln.
Även likheter når det gäller typ av produkt, tillverkningsprocess, kunder,
distrihutionsprocess och regleriisgar har beaktats tör att fastställa lämplig
sansntanslagning av rörelsesegmeni. Det finns ingen internförsäljning mellan
rörelsesegmetti, och kssneernens finansiella kostnader och slcatter allsskeras inte
till rörelsesegment.

Rmirelsetillgängarna mäts inte pä segmentsbassis.
Ovrig verksamhet representerar centrala funktioner samt den svenska

tssssktionen tör distributioss. De centrala funktionerna itsnefattar områden
sassssts regulatorisk tttrednsttg och kssmmttntkatioss, juridik, fitsanstering
och rapportering. Funktiossess för distribution utför tjänster till Swedish
Matelt i Sverige och Norge sanst till andra tillverkare inom det svenska
distributionsn,itverket. tntäkter frän Ovrig verksamhet är hänförliga till
logistiktiänster för distribution av tobaksprodukter för tredje part pä den
svenska marknaden. Intäkter frän försäljning och distribution av Ssvedisls
\lateh produkter p.i den svenska och norska marknaden redssvisas inssm
produktsegmentet Snus uds moist snutl. Intäkter fran (Ivrig verksamhet
ses inte sons en väsentlig prestationsindikator for koncernen och tas därfor
itste i beaktande vid resursallokering intim koiseernen. Resultat frän Ovrig
verksamhet bestär av det konsoliderade resultatet för centrala funktioner,
där funktionen för distribution gör ett immateriellt resultat i form av
distrihutionsavgiften nedan isvriga funktioner normalt gör förltister.

Utländsk vaLuta
Transaktionen utlandak valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger pä transaktionsdagen. Monetära tillgängar
och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till
den valutakurs som föreligger på balansdagen. leke-monetära tillgängar
uds skulder sssm redsmvssas till histssriska anskallntngsvärden ninräknas
till valutakurs vid transaksionstillfället. leke-monetära tillgängar och
skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktiosteBa
valutan till den kurs som rader vid tidpunkten för värdering till verkligt
värde. Valutakursförändringar redovisas sedan pä samma sätt som övrig

värdeförändring avseende tillgången eller skulden. Valtstakursdifferenser
som uppstär vid omräkningarna redovisas i resultaträkstingen, valutakurs
differenser frän icke-monemära tillgäsigar och skulder redovisas som
rörelseintäkter och rörelsekssstnader, och valutakursdifrerenser frän mcsnetära
tillgängar mich skulder redisvisas i linansnettsst.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och slculder i utlandsverksamheter, inklusive gocsdsvill och andra
koncernmässiga över- och undervärden, onsräknas titt svessska kronor
till den valutakurs som gäller pä balansdagen. lntäkter och kostnader i en
uttandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnmttskurs
för perioden. Omrälmttsgsditferenser som uppstär vid valutaomräkning
as- utlanclss-erksamheter redrssisas sotts ett msnsräkningsreserv i eget kapital
via övrigt totalresultat. Omraknissgsditlerensen tur ett enskilt dottertöretag
äterförs till resultaträkningen när dotterföretaget as’yttnts.

Knsseermsens mest betydelsefulla valutor framgär av tahelten nedan:

Gevomsvittsksrs
jansan-derember Sluiksrs 31 december

Lavd vatsta 2019 2018 2019 2018
usA uso 9:46 8-69 9-32 8:97
Euro tävder OUR tO59 tO:26 1043 10:28
Danmark ORK 1 -42 t 38 t -40 1 -38
Brasikev HEL 2:40 2:39 2:30 2:32
Norge NON t.07 t07 1:06 1 82

Intäkter
Intakter fssr Ssvedish Match bestär as försåljmsing as- egeitpnsducerade vartsr,
försäljning av tredje parts produkter där Ssvedisls blateh agerar huvudman
sanst lssgistiktjänster för leveramss as- tredje parts produkter där Smeedisli blatets
agerar agesmt. Intakter fräss försäljning av s’aror tieh tiässster reduvisas baserat
på fuirvåntas belopp att erltåfta relaterat till fmsrsäliningstraussaktirsnesm saint när
overgasigems av komitroll av dess avsedda prodtuktess eller tj,imustems sker till kunden.
Det tssrv,inmade fmirsäljttingshelsmppet summa redisvisis reflekterar ett uppskattat
nssmjlmgt utfall av rurliga rabatter och andra rorliga ersästningar hänförliga sill
försäljningstransaktionetm samt lörvämstade äterhesalmmimtgar för returnerade
varor Ätagande för returnerade produkter och samt rörliga ersättningar
redtivisas i balansräkningen som operativa avsättnitsgat-.

Koncernens intäktsströmnsar Imänförs främst till försäljning av
egenpnmducerade varor lsmssnm ‘Fändprodukter utgör även en liten del av
intäktersta frän försäljtsimtg av tredje parts prodtmkter för vilka Ssvedish Mateh
agerar stum litsvttdman. Itstäleterna inom Ovrig verksamhet härrör främtsst
frän inkomster frän lrmgistmktjånster för leverans av tredje parts produkter till
cletaljliamitlelts. För ytterligare ittfortnatimsn usa hedömstmtttsg as- ktassificerimsg
ned as-seende på huvudman eller agent, se Not 2 Kritiskss mmjspskumtismimtgmmr

mselm licslmsmstmmusm,gusr.
Intäkter för smlda varor och logistiktjänster redusvisas vid tidpttnkten för när

kcsmstrsmllemm av utlosad vara eller tjänst miserförts till ktmmsdess tiO det försäntade
ersättmtimtgsheloppet för den aktuella leveransen. Koncernen har inga väsentliga
ovillkurliga rästiglmeter att erhålla betalningar och tmtga väsemstlmga betalmsingar
sker heller i fmirskott. Baserat pä det redovisas inga kcsntraktstillgångar i
kssneernens halansräkning.

Tidpunkt för när kssntrollen över de utlovade prusdukterna eller tjänsterna
riverförts till kunden bestäms fsir varje fsirsäljmsingstransaktitmn separat.
Indikationer pä att kmmntrollesm haröverförts till kund är att Ssvedmsh Matei har
rätt att erhälla betalnimig eller att kunden baren legal rätt eller ett fysiskt insmehav,
den signifikansa risken och förmåner avseende ägarskapet har överförts eller att
kumsden har accepterat ägarskapet. Om kommtrullen inte har överförts till ktmnd
och den utlovade prestationen inte är upp’lfd, redovisas ingen intäkt.

En majoritet av Swedish Mafch kunder är detaljister och distrihutörer.
Imsom Snus orh mnuist snuffiseh Övriga tobaksprrmdukter har ktmnderna en
genomsnittlig kredittid om tO dagar. Inom Tändprusdukter är kretlittiden för
kunderna vanligtvis 30 dagar nten på vissa mnarknader, säsomn i Asien och
Afrika, kan kreditvillkcsren inmmebära allt frän att förskottshetalmmimmg krävs till
en kredittid upp till 120 dagar. Forsäljning inom Tändprodukter med längre
kredinider utgör mindre än 20 procent av pnmdtmktsegmesstets tmstala försätsnmng.

Till kundertsa fakturerade nmen ej betalda belcspp redovisas vid perioden
slumt sons kundfurdringar i koncernens balansräkning. Risken för väsentliga
nedskris’ningar as’ kutmdfordrtngar är relatisi läg. Reservering för osäkra
kumtdfurdringar bedönts i enlighet med IFRS 9. För nter informnatiun, se avsnitt
Nedskrivning av finansiella tillgångar nedan.

*
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lIt - Fortsättning

Kostnader för att erhålla ett kundkontrakt och/eller kostnader för att fullfölja
ett kundknntrakt aktiveras som tillgåitg i de fall som kostnaden uppfyller
kraven för aktivering i enlighet med IFRS 15. För tillfället har inte koncernen
några väsentliga utgifter för att erhålla eller fullfölja ett kundkontrakt att
aktivera pa balansråkningen

För ytterligare inftsrmation om koncernens försäljning för rörelsesegment
och uppdelningen av intåktsströmmar, se Not 3 SegriieritsinJnrimilion.

FinansieLLa intäkter och kostnader
Finansiella intåkter och kostnader hestar av rånteintäber på likvida medel,
fordringar, räntehårande vårdepapper och utdelningsintåkter, råntekostnader
på lån, leasing och lorpliktelser, valutakursdilfcrenser, orealiseradc och
reahiserade vinster pa finansiella placeringar och derivatinstrument som
används inom den linansiella vcrksamheten. Kursdillercnser som uppstår Dr
operativa tillgangar och skulder redovisas i rörelseresultatet.

Fifektivråntemetoden används för beräkning av upplupct anskalfningsvårde
för den finansiella tillgangcn eller tinansiella sknlden och periodisering av
rånteintåkten eller räntekostnadcn över gällande period Elfektivråntan år den
ränta som diskonterar beräknade framtida kassalloden. Rånteintåkter och
råntekostnader inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och
eventuella rahatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet
av en viss fordran eller skuld och det belopp som erliålls eller erlåggs vid förfall

Likvida medeL
Likvida medel bestar av kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga
likvida placeringar med en loptid från anskalfisingstidpunkten understigandr
tre månader vilka är utsatta lur endast en ohetdlmg risk for vårdefiuktuationer.
Likvida medel omfattas av den generella niodellen för kreditresersering
och bygger på niotpartens rating Till följd av god rating av koncernens
husamdmnotparter år det totala belssppet för kreditrisken oväsentligt.

FinansieLLa instrument
Finansiella instrunient i koncernen värderas och redovisas i enlighet med
reglerna i IFRS 9

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
pä tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier och andra eget
kapitalinstrument, lånelordringar och derivat. Bland sådana instrument som
avser skulder och eget kapital finns leverantörsskulder, emitterade skuld och
eget kapitalinstrumnent, leasingskulder, låneskulder samt derivat

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp
balansräkningen endast når det foreligger en legal rått att kvitta helsmppen samt
det hinns en avsikt att reglera psssterna med ett nettishelopp eller att samtidigt
realisera tillgangen och reglera skulden.

Fn linansiell tillgang (ellerdel av finansiell tillgangi avförs från balans
råklnngets när risken och rätten att erhålla kassallode fran instrumentet
upphor eller har overforts till annan part. En linansiell skuld (eller del av
finansiell skuld( avförs från halansräkningen når skulden reglerats eller
betalats. Finansiella tillgångar ssch skulder tas upp och avtörs från halans
råklsingen per likviddagen.

Finansiella instrument redovisas mnitiålt till ett anskaffningsvärde
motsvarande instrumentets verkliga värde förutom de som ingår i säkrings
redovisning. Redovisning skerdärefter beroende på hur de innehas och
Idassificeras enligt de kriterier som anges nedan.

FinansielLa tiLLgångar
IFRS 9 klassificcrar finansiella tillgångar sid ursprunglig anskalfningstidpunkt
och darettar värderas de till antingen upplupet anskafiningsvärde eller
verkligt värde. Koncernens klassifieeringbemr på till vilken alfärsmodell
den finansiella tillgången nsnehas och om de avtalade villkisren ger upphov
till kassallöden som endast är betalningaravkapitalbelopp och ränta.
Aifarsmodellen avgör om kassallöden inkasseras frun avtalsenliga villkor,
försäljning av tillgången eller bada. Det finns tre alfärsnnideller till vilka
koncernen klassificerar tillgångar.
• Finansiella tillgangar värderade till upplupet anskälfoingsvårde
• Finansiella tillgangar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

(FVDC)
• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatråkningen

IFVTPLj

Finansiella tillgångar värderade ttll upplupet anakaffningavårde
Finansiella tillgångar som innehas fisr inkassering av avtalsenliga kassallöden
som endast år betalningar av kapitalbelopp och ränta år vårderade till upplupet
anskälfningssärde. Likvida medel ingår i den hår kategorin tillsammans
med låne och knndfordringar. Rånteintåkter i denna kategori rapporteras i
resultatrakningen enligt ehfektivråntemetoden.

Den förväntade löptiden för kundfordringar är kort och redovisas till det
belopp som Isirvåntas infiyta efter avdrag for fsirvåntade kreditlörluster.

Finansiella tillgångar varderade till verkligt
varde via bvrigt totalreaultat [FVQCIJ
Finansiella tillgångar soni innehas for inkassering av avtalsenliga kassahloden
och hur ftirsäljning och som endast är hetalningar av kapitalhelsspp och ränta
är värderade till verkligt värde via iis rigt totalresultat.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
varde via reaultaträkningen (FVTPL)
Finansiella tillgåiagar i denna kategori uppller inte kriterierna för upplupet
anskafiningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat och värderas till
verkligt värde via resultatråkningen Finansiella tillgångar i denna kategori
innehas för handel, redovisas 5005 övriga kortfristiga fordringar, och värderas
till verkligt värde. 1 lär ingår koncernens valutaderivat soni inte används för
såkringsredovisning Förändringar avseende finansiella tillgångars verkliga
vårde redovisas i resultatråkningen.

Nedskrivning av finansieLla tilLgångar
Under IFRS 9 tillampas en ny nedskrivningsmodell for finansiella tillgangar
och skulder värderade till upplopet anskaffningsvärde eller serkligt värde
via isvrmgt totalresultat. 1 nnlåget hestar finansiella tillgangar värderade till
upplnpei anskaftningsvärde mestadels av kundftmrdringar.

Sseedish Match tillänapar den forenklade metoden för vårderiisg
forväntade kreditlorluster. Jåmfiirt med den tidigare modellen av uppkonsna
kreditforluster, finns hår krav på tidigare redovisning avkreditförluster.
1 historisk infornaation röraiide kreditförluster används för att uppskatta
franitida kreditförluster. Därtill nyttias tillgänglig aktuell och franaätbhickande
information for att reflektera nuvarande och framtida förhållanden.

FinansieLla skuLder
Koncernen klassificerar finansiella skulder iottialt i två kategorier.
• Ovriga finansiella skulder varderade till upplupet anskafininasvarde
• Finansiella skulder s’årderade till verkligt värde via resultatråkningen

(FVTPLj

Qvriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
linansiehla skulder värderade öll upplupet anskalfuingssarde inkluderar
leverantörsskuldei; råntehårande skulder, leasingskulder och upphupen ränta,
vilka inte innaehmas för handel. Dessa skulder klassificeras som övriga fitiansmella
skulder, vilket innehår att de imtialt redovisas till erhåhlet belopp efter avdrag
fiir transaktmonskostnader. Efter anskaffningsttdpunkten varderas lånen till
upplupet anskaffningsvårde enligt elfektivrantensetnden Den finaiasiella
skuldema avförs fran balansråknmngen når skulden reglerats eller betalats.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen (FVTPL]
Finansiella skulder i denna kategsmri innehas fiir handel, redovisas som övriga
kortfristiga skulder, och värderas till verkligt värde. Hår ingår koncernens
valutaderivat som inte används fiir såkringsredovisning. Förändringar
as seemide finansiella tillgångars verkliga värde redos isas i resuhiatråkningema.

Derivat och säkringsredovisning
Koncernens derivatinstrument utgörs blamid annat av terininskontrakt och
rånteswappar sona nyttjas för att täcka risker för vahutakurstörändringar
och för expisnering av ränterisker. Derivaten redovisas initialt till verkligt
värde vid kontraktets anskalhningstidptmmskt och oms årderas därefter
tdl verkligt värde vid balansdagen Derivat redovisas som finansiella
fordringar når verkliga vardet är positist och finansiella skulder när verkliga
värdet är negativt. För att avgöra om derivatet är negativt eller positivt, sa
adderas de individuella komponenterna, bestående av derivatets verkliga
värde baserad på nsarknadsförhållamaden ssch valutakursdilferenser
mellan anskafiningstidpunkten och rappssrteringsdatumet. Derivaten
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NOl 1 Fortsättning

består mestadels av valutaränteswappar (en kombination av ränte- och
valuiaswappar) för att säkra finansiering i utländsk valuta till SEK. Dessa har
matchade kassafluidcn nsiit de underliggande ohligauonslanen.

Derivat som används för aäkringsredovtaning
Swedish Mateh tillämpar säkringsredovisning där derivatinstrument nyttjas
för att hantera ränterisken som beskrivs i IFRS 9. Värdeförändringar på
derivatinstrument redovisas i resuhaträkningen beroende på om derivatet är
ett säkringsinstrument och på karaktären av den säkrade posten.
Vid tillämpning av säkringsredovisning används två tekniker.
• Kassafiödcssäkriogar vid expisnering av volatilitel hänhsrlig till en specifik

risk i den redovisade tillgsngen eller skulden.
• Säkriog av verkligt värde vid exponering av förändringar av verkligt värde av

den redovisade tillgången eller skulden, eller det oredovisade kontraktet.

Vid ngätsgrn av en säkringsrelat mo, definierar Swedish Match den
ekonomiska relationen till vilken den vill applicera säkringsredovisning
genom att identifierade kritiska villkoren, som nominellt belopp, valuta,
likvid och förfallodatum och ränte - och äterbetalningsdatum. Koncernen
lssksimenterar även mål för riskhanteringen och strategier för att ingä
sakringstransaktiosten. Dokumentatinnen inkluderar identifirring av den
säkrade posten, säkringsinstrumentetoch vilken typ av risk som ska säkras
och hur koncernen bedömer den framtida etfektiviteten av förändringar i det
s,ikrade instrumentets verkliga värde i att netta exponeringen till förändringar
i den s,skrade postens verkliga värde eller kassallöden hänlörliga till den
s,ikrade risken. Säkringarna matchar i alla kritiska villkor och förväntas vara
i stort sett effektiva samt bedöms lortlöpande enligt krascn dokumenterade i
TIPS 9. Retrospektiv bedömning av säkrsngseflktivitet är ej längre nudvändig.
lis entssell ineffektivitet mäts genom den Isypotetiska derivatmetssdrn om
dc kritiska villkoren skulle vara annswlunda. Källor till inellektivitet kan
vara päverkan av kreditrisker på verkliga värdet av derivatet eller skillnader
is ärdrringsdata. Koncernen bedömer att belintliga säki ingsrelationer
kvaliliceras som konisnuerliga sakringsrelatsoner ich siri sattrr att sara
elk’ktiva. Verkliga vardct av ett sakrat derivat klassificeras som en längfristsg
tssrdran eller skuld när den äterstäende löptidrn är längre än tolv snänader
och knrtlristig hssrdran eller skuld när löptiden ,ir lika med eller undcrstiger
tolv månader.

Kassafiödessäkringar
Närderivat anvands för att konvertera sksilders betalningar i utländsk valuta
eller rörlig ränta i svenska kronor till fasträntebetalniogar i svenska kronor,
tillämpas säkringsredovisning i enlighet med tekniken Pir kassaflödcssäkring.
Säkringsrelationen hestär av tillämplig,i säkriogsinstrument och poster med
principen att alla kritiska villkoren och den ekonomiska relationen av den
sakrade posten och det säkrade issstrunsentet är identiska till tOo procent,
mcd innebörden att de är effektiva och ingen rehalansering lörvåntas ske.
Förändringar av verkligt värde frän omvärdering av derivat som ingår i
kassallödcssäkring och som anses vara effektiva enligt definitionen i IERS 9
v,irsleras till ynkligt värde via övrigt totalresultat (EVOCI) och ackunsuleras i
sakringsreserven nom eget kapital, och eventuella meffektsva delar redovisas
direkt i resultaträkningen. Koncernens derivat i kassaflödessäkringar
hanteras som finansiella tillgängar i denna kategori. t)mklassiltcering frän
säkringsreserv via övrigt totalresultat not resultaträkningen görs antingen när
den säkrade posten påverkar resultatrakningen eller n,ir den säkrade posten
har upphört att existera, till exempel vid förtidsinlösess av skuld.

Säkring av verkligt värde
När fasta räntor omvandlas till rörliga räntor tillåmpas säkringsredovisnsng i
enlighet med tekniken för säkring av verkligt värde. Föråndringen av verkligt
värde som härrör från omvärderingen av derivat värderas till verkligt värde och
redovisas direkt via resultaträkningen, och på samma sätt redovisas även den
relaterade värdeförändringen frän den säkrade posten via resultaträkningen.
Den effektiva delen av säkringen neutraliseras därmed. Swedish Match hade
inga säkringar av verkligt värde per den 31 december 20t9.

Derivat i utländsk valuta som inte används för säknngsredovtsntng
För säkring av tillgångar eller skulder mot valutakursrisker används terminer
för att konvertera utländsk valuta till svenska kronor. Terminer används även
för vissa bindande avtal. Förde derivat dar säkringsredovisning inte kan
tillämpas, redovisas förändringar i verkligt värde på derivatet som intäkter
respektive kssstnader via resultaträkningen i tinansneLLot. 1-sir-ändringar s värde
avseende rörelserelaterade tillgångar eller skulder redovisas i rörelseresultatet.

LeasingavtaL
Avtal eller komponenter m avtal som innefattar rätten för Ssredish Mateh
att ha det bestämmande inflytandet över användningen av en identiherhar
tillgåstg för est viss period i utby-te ntot ersättning, ses som ett leasingavtal och
redovisas som tillgångar med nyttjanderätt och leasi ngskulder i koncernens
halansräkning. Möjligheten att kontrollera användandet av en tillgång åren
central indikator vid fastställande om huruvida ett leasingavtal föreligger
eller inte såväl som att tillgången är identifierbar. För att kvalificeras som ett
leasissgavtal ska avtalsvillkoren ge Swedish Mateh rän, att i allt väsentligt,
kontnillera de ekoossmiska fördelar för användandet av den underliggande
tillgångets ger saint ge rätt att styra anvåssdandet av tillgåstgest under avtalets
lsiptsd i utbyte mot ers.itttiitsg. Om ett avtal inte ger Sseedishs Mateh rätt att
konirssllera tillgången eller ont det inte finns någon identtlicrhar tillgång
är avtal att definiera sssm est seniceavtal och redovisas därmed inte som
ett Icasingavtal på balansräkningest. Betalnissgar avseende ett serviceavtal
redovisas sosn kostnader i ressötaträkningen när de uppkomsnet.

Avtal som inkluderar hyra av en tillgång sont en ksssnponestt, ett sk. inbäddat
leasissgavtal, redovisas toni hyra av en nyttjanderättstillgåttg separat fi’ån den
del av avtal som inte är definierat torn en hyra aven nyttjanderättstihlgäng. För
tillfiillet har koncerness inte n3gra väsentliga avtal som inkluderar hyra av ess
tillgäng som en kossspssssent.

Värderingen as’ leasingskuldeena beraknas utifräss tiuvardet as’ framtida
lcasiitgmubeialssingar. t dc flesta fall ösercsssstämmcr värderingen as’ en
nyttjanderättstillgång nied leasingskuldest eel,tterat till leasingassalet.
Nuvärdet av the frattttida leasingbetalssistgarss.s diskontcras nted den aktuella
diskostterissgsräntan för dess period då leasingavtalet påbörjas eller ändras.

Värdenissg as’ leasissgskulderna inkluderar ej uppsägningsbara leasing
betalssingar (isskktdvrat mnfiationsjusterade hetalnisigar), fnrväntaele
betalssittgar avseende restvärdesgarantier, priset för en köpoption stat det
är rimligt säkert alt Ssvedisls Matchs kssmmer att styttja oplionen. lnkhuderas
gör ävest leasingavgifter som omfattas av lörlängstistgspenioder mdc fall det år
rimligt säkert att Swedish Mateh kssmisier att nyttia fsirlaisgningsoptionets,
alterssativt att itite nyttja en ssptiosi att avsluta heasi stgivtalet i förtid. såväl sout
betahssingar för att avsluta leasingavtal i foetid i de tall slet är rintligt säkert att
optiossen kontssser att nyttjas.

Vid bedöstining av osis det är rinsligt säkert att en option att förlänga eller en
optiots att av-sluta ett heasiisgasxal kestsistser att nyttjas eller isste, kommer alla
relevanta faktorer och osststässdigheter som utgör ekonomiska incitament för
detta att beaktas. Viktigs faktorer och omständigheter att beakta för Stvedishs
Matcb leasingavtal är till exempel den leasade tillgåogens betydelse för
vcrlesamhetcn, kssstnad ess för att ersätta tillgången, ekonomiska isscitamesst
vad gäller avtalsvillkoren etc.

Iletalnitsgar för icke-leasiugkossspsinestter (dvs. komponesster som isste är
s-elawrade till ssyti)assdet as’ den ussderhiggassde tihlgäisgest såsossi hetalssissgar
lör serviLe av en heasad bil, eller koststader för värme, underhåll och vatten
ssskluderat i hyratt fören fastighet) och variabla leasingkomponenter. som
istte är beroende av ett issdex eller en ränta, inkluderas inne i värderingen av
leasissgskuldcn.

Ett leassssgas tal redovisas mssitialt pä balasisråkningen vid dess dagest då dess
ussderliggande tillgången finsss tillgänglig for anväudastdc, dvs. vid avtalets
startdatusn. Nyttjanderättstillgängen värderas baserat på leasingskulden samt
eventuella utgifter sssnt är direkt hänfiirhiga till att få rätten att nyttja tillgången
Eventuella sstgifter vid nyttjaodcperiodens shsst for att ta bort eller återställa
tihlgåssgen i esshighet itted siverenskesminelse i leasingavtal ska också inkluderas
i värdet för nyttjanderattstillgässgess.

Avskrivning av nyttjanderättstihhgästgen sker vanligen hinjärt över
leasissgperioden.

Om heasingbetalnf ngarssa eller heasingperioden ändras för ett existerande
avtal under en komnsastde period inisebär det att en osnvärdering av
leasingskulden kommer att ske för att reflektera de aktuella förändringarna
En sådan osnvärdering skervid för,indringar i framtida heasingbetalningar
till följd av prisändringar kopplade till indextörändringar, med undantag för
prisändringar kopplade till förändringar i räntesatsen, vilket inte kssmsner att
påverka vårderingeu avleasingskulden dä diskonteringsräntass på motsvarande
sätt också komnser att justeras. Dock kontsner den redovisade räntekostnadess
relaterat till heasingskuhden i ehenf’öljandc perioder att ändras i de fall det blir
en ;indrsng i räntan som påverkar leasingbetalniogarna. Andra händelser
som ksimmer att påverka vardering av leasingskulder i cherfislande perissdcr
är ändringar av heassngperiodernas avtalstid till följd av ny bedömning
av sassnohikhet för att nyttja förlängnissgs eller uppsågningsoptioner.
ny bedöntsung av huruvida köpoptioner komsner att styttjas eller inte
osv. Nyttjaoderättstihlgängen kommer i samma period att justeras med
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Ni Fortsättning

motsvarande varde tor eventuella omvärderingseffekter på leasingskulden.
Bedömning av viktiga parametrar för värderingen av leasingavtal som kan ha
en effekt pä rapporterade ,illror kommer att ske lopande.

Undantag
Vid redovisning av nyttianderättstillgångar och leasingskulder tillampar
Swedish Match lättnadsreglerna i If RS 16 för kortfristiga leasingavtal (avtal
med leasingperiod om 12 månader eller kortare) och för leasingavtal för
vilket den underliggande tillgången är av ägt värde. Koncernens leasingavtal
avseende tillgångar med lagt värde avser i huvudsak hyra av kontorsutrustning,
vattenaulomater, kallemaskiner och Il utrustning lör individuell
användning. Dessa typer av leasingavtal ingår inte i koncerns leasingskulder
och nvttjanderättstillgångar som redovisas på balansråkningen. Sådana
leasingavtal kommer även fortsättningsvis att redovisas som operationella
leasingavtal med leasingavgitterna redovisade i resultaträknmngen när de
uppkommer Dessutom kommer leasingavtal gällande immateriella tillgångar,
såsom mjukvara, licenser etc även att undantas frän IFRS 16.

Diskonteringsränta
Viktiga parametrar för fastställandet av diskonteringsrintan för ett leasingavtal
är karaktären och kvalitén kopplat till den underliggande tillgangen i
leasingavtalet, avtalets löptid samt den ekonomiska miljön dar tillgången
kommer att nyttjas.

Koncernens policy för fastställandet as diskonteringsräntor tör leasingavtal
baseras pä den marginelta låneräntan för leasingavtalen. Den mnarginella
låneräntan är den låneränta som Swedish Mateh skulle ha betalat för att
låna det belopp som kräss för att erhålla en tillgång av jämförbart värde som
mtvttianderättstillgången givet avtalets löptid samt justerat för en riskpremnie
relaterat till den ekonomiska miljön där tillgången kommer att nyttjas.

Kassa flode
1 kassallcsdesamtalvsen klassificeras leasingbetalningar som avser atnorteringar
as’ leasingskulcier som kassatlöde trän linansieringsvetksamheten och
räntekomponenten klassificeras ,nm kassafiödc fran verksamheten i linje
med ovriga erhållna och erlagda råntor. Variahla leastngavgmtter samt utgifter
för icke leasmngkomponenter, och betalningar relaterade till kcsrtfristmga
leasingavtal och leasingavtal av lagt värde klassificeras som kassaflode frän den
löpande verksaniheten.

Till och med 3 t december 2018 rapporterades koncernens leasingavtal som
operationella leasingavtal under lAS 17. I.easingavgifterna knstisads(ördes
linlårt civer leasingperioden.

Immaterietta antäggningstittgångar
Goodwill
Vid rorelseförvärv där överförd ersåttning, eventuellt innehav utan
bestämmande inils tande och verkligt värde på tidigare ägd andel (sid stegvtsm
förvin) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgangar och övertagna
skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill Goodwill
som uppkommit vid förvärv av intressekiretag inkluderas i det redovisade
värdet för andelar i intressefliretag. Caoodsvill värderas till anskaffningsvärde
nunus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fordelas till
kassagenererande enheter och provas årligen, eller vid indikation, för eventuell
nedskrivning. Mer information om koncernens goodsvill och prövning as’
nedskris ningsbehov finns i Not 12 bnmtmterielltm anhiggningstillgångtir

Varumårken och övriga immater,ella tillgångar
Varumnårken och övriga immateriella tillgangar som fcirvärvas av koncernen
redovisas till anskaffningsvarde minus ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. förvärvade varumärken som inte har en förutsebar gräns för
nvttjandeperioden när tillgången förväntas generera netto kassaflöden till
koncernen anses ha en obestämbar nyttjandepermod. Immateriella tillgångar
med obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte as’ men testas istället årligen for
nedskrivning eller om det finns en indikation på nedskrivningshehov 1 det fall
länekostnader är direkt hänförliga till ftirvärv, tillverkning eller framställning
sven immateriell tillgång som tar avsevärd tid att färdigställa, mnkluderas dessa
kostnader i anskaffningsvärdet.

Utgifter tor forskning som syftar till att erhalla ny teknisk kunskap redovisas
som kostnad då de uppks»mmer Utgifter for utveckling, där lorskning eller
annan kunskap tillämpas tdr att astadkommna nya eller förbättrade produkter
eller processer, redovisas som övrig immateriell tillgång i balansräkningen om

produkten eller processen dr tekniskt och kommersiellt användbar. Ovriga
utgifter redovisas i resultaträkningen når de uppkommer. Ovriga immateriella
tillgångar innefattar främst programvara, licenser oss.

Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen hitlärt över de immateriella
tillgångarnas beräknade ekonomiska nyttiatideperioder, såvida inte
sådana nyttlandeperioder är obestimhara. Goodss’ill har en ohestämobar
nvttiandeperiod och prövas med avseende på nedskrivningar arligen
eller så snart indikationer uppstår på att tillgangen ifraga minskat i värde.
Asskris ningsbara immateriella tmllgåitgar skrivs av från det datum då de är
tillgängliga for användning. De beräknade nvttiandeperioderna bedöms
itidividuellt, men är normalt:
• varumdrkemt och patenträtter tO 20 är
• ovrmga mmmatermella tillgångar och balanserade imtvecklingsutgifter 5—7 sr

Bedömmming sven immateriell anläggnimtgstillgångs restvärde och
nyttiandeperiod görs årligen.

Materietta anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskattningsvärde
etter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
1 anskatiningssärdet iimgar inkmipspriset samt kostnader direkt häntörhara till
tillgången för att bringa den på plats och i ett skick för att nttlas i enlighet
mccl syftet med anskaffningen. l.änekostnader som år direkt hänförliga till
inköp, uppförande eller produkticmn av ett tillgång som tar betydande tid att
flirdigställa inkluderas i anskatfningsvärdet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade ekonomiska
nvttjandeperiod. Mark och pågående nyanläggningar skrivs inte av.
De beräknade nyttiandeperioderna är normalt:
• byggmtader, rörelsefastigheter 12—tt) är
• maskiner och annan teknisk utrustning 5-12 år
• inventarier, verktyg och installationer 5—to år
• större komponenter 3—5 år

Bedömning av en ntateriell anläggningstillgängs restvärde och nytt)atmdeperiod
gors årligen.

Skogsptanteringar
Koncernen har skogsplanteringar för att tillgodcise ravarubehovet inom
tändstickstillverkningen Koncernen värderar regelbundet s’äxande träd
till verkligt värde, baserat på tmppskattacle marknadsvärden efter avdrag for
uppskattade försähimmingskostnader. förändringar av verkligt värde inklucleras i
koncernens resultat för den period under vilken de uppkommer.

Varutager
Varulager redovisas till det lägsta av anskatlningss ärciet och nettotcirsälinings
värdet pä halansdagen. Änskaffningsvärdet beräknas genom tillamptting
as’ först in/furst ut metoden tf IFU) eller till s’ägd genomsnittlig kostnad.
Anskaffningsvärdet för tärdtgvarulager och pågående arbete innefattar ravaror,
direkt arbetskostnad, övriga direkta kostmtader och produktionsrelaterade
gemensamma kostnader, baserat på normal produktionsnivå, Utgifter som
uppkommer vid transport av lagertillgångarna till deras ituvarande plats
och skick ingär m anskattningsvärdet for varulagret. Rantckostnader ingår
inte m värderingen av mns’entarier. Nettoförsäliningsvärdet är det beräknade
försalinmngspriset inom rament fcir den normala verksamheten minus beräknad
kostnad för färdigställande och försäljning av varan.

Anskaffningsvärdet lör avverkat timmer uppgår till verkligt värde med
avdrag för beräknade försähiningskostnader vid tidpunkten för avverkning,
bestämda i enlighet med redovisnmngsprincipen för skogsplanteringar.

Nedskrivningar
De rcdovisade värdena för koncernens tillgångar, med undantag för finansiella
tillgångar, skogsplanteringar, tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper
redovisade enligt IPRS 5, varulager, fönaltningstillgångar som används för
finansiering av ersåttningar till anställda och uppskjutna skattefördringar
prövas i enlighet med lAS 36 vid varje halansdag för att bedöma om det
finns mmmchikatmon pä nedskrivnmngshehos t)nm en sådan indikation föreligger
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görs en uppskattning av tillgängens återvinningsvärde. En nedskrivning
redovisas i resultaträkningen ndr bokfört värde överstiger det beräknade
ätervinningsvärdet.

För goodsvill ocls andra immateriella tillgångar med ohestämbar
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för
användning beräknas återvinningsvärdet ärligen, eller vid indikation på
nedskeivningshehov. Ätervinningsvärdet definieras som det högsta av
nyttjandevdrdet och verkligt värde minus kostnader lör avyttring, och
fastställs normah utifrån nyttjandevärdet beräknat med en värderingsmetod
som baseras pä diskonterade förväntade kassafiöden. En nedskeivning
som belastar resultaträkningen görs när det redovisade värdet överstiger
återviisningsvärdet. 1 samband med prövning av nedskrivningshehov fördelas
goridsvill och varonsärken med obeståmbar nyttjandeperiod på den lägsta
nivån av grupper av kassagenereraode enheter, baserat pa produktgropper
och geografiska marlurader, som följs upp av ledningen. Mer inlornsation
nnr ksrtseernens goodwill och prövning av nedskrivningshelsov finns i Not 12

liiiiiicilerieöa sinlöggningstillgringtrr
Återlöring av en nedskrivning sons rerlovisats under tidigare perioder

tor andra tillgåisgar ån gssrsdssill redovisas när det lions en irsdikation på all
nedskrivniisgen som redovisats under tidigare perioder inte ldngre linns eller
kan ha minskat. En nedskrivning som redovisats för goodwill ätertörs inte
under komnsande perissder.

Avsättningar

ln avsättning redovisas i halansräkningen när koncernen har en helintlig
legal eller informell förpliktelse snm följd sven inträtlad händelse, och det är
ii nlLgt att ett utllride av ekonsomiska resurser konsmer att krävas fsir att reglera
lorpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning avheloppet kan göras.

Belopp som redsss’isats som avsättning är rIco basta uppskattningen av ders
ersättning sssm krävs för att reglera den nus’aranrle liirpliktelsen vid rapport
periodens slrit, med beaktande av risker sseh sssäkerbeter kring fsirpliktelsess.
När eis as’sättning varderas genom att bedöma kassallödet lssr att reglera den
rsiivaraisde lörpliktelsen är rless redovisade vdrde lika med isovärrlet as’ dessa
kassallsiden (i de fall där påverkan fran pengars tidsvärde ,ir väsentligt).

Aktiekapitat
Äterköp av egna aktier redovisas direkt mot eget kapital.

Ersättningar titt anstätida
Kortfristiga orsättningar till anställda
Kortfristiga förnsäner till anställda, exempelvis fast lön, semester, vinstdelning,
rrirlig lon och övriga förmåner, vilka förväntas bli reglerarle inom tssls’ nsänader,
redrsvisas som kostnader i resultaträkningen när tjänsterna erhålls.

Kssstinader för vinstdelningsprogrammet och ineitamentsplaner (rörlig lön)
redovisas löpande under r,ikenskapsäret dä ersättningen intjanas, baserat pä
ett pnsgnostiserat utfall. Detta innebär att kostnaden periodiseras under året.
1 samband med årsbokslutet genomförs en slutlig beräkning av årets kostnad
baserat på det faktiska utfallet för äret. Eventuella justeringar av tidigare
rapporterade kssstnader för incitamentsprogram redovisas ocksä löpande vid
oppdatering av det prognostiserade uttallet för respektive plan.

Långfristiga orsättningar till anstMlda
Styrelsen har erbjudit vissa ledande befattningshavare ett längsiktigt
incitament sprogram dar heööl ninsgslsavarens efter ens treårig prestat iomssperiod
kan få en kontant bonus baserad på fastställda resultatmål för prestations
perioden. Kostnaden för den längsiktiga incitamentsplanen redovisas
rnsder intjänandeperissden inklusive de sociala avgifter som är tillämpliga
för det respektive land där befattningshavaren arbetar. Kostnaden för
incitamentsprogransinet redovisas som persssnalkostnad med motsvarande
belopp redovisat som en långfristig avsåttising för uppskjuten ersättning i

balansräkningen. Avsättningen blir föremål för granskning utifrån faktiskt
resultat under prestationssperioden med eventuella förändringar av det
förväntade utfallet redovisat i resultaträkningen.

Berättigade deltagare i programmet har lörbumndit sig att köpa Ssvedish
blateh aktier tör hela dens erhållna ersättningen, nettn efter skatt, och att
behälla dessa aktier under en period som inte understiger två ån.

Eraattningar vid uppsagning
Koncernen redovisar ersättningar vid uppsägningar om en händelse ger
upplsov till en förpliktelse gentemot en anställd när koncernen avslutar en
anstållning före den normala pensionsdagen eller när en anställd lrivilligt

accepterar avgång i utbyte mot dessa ersättningar. Koncernen redovisar
ersättningar vid uppsägning vid den tidigaste av följande dagar: (al när
koncernen inte längre kan dra tillbaka erbjudandet om dessa ersättningar eller
(b) när företaget redovisar kostnader ilie en onsstrukturering som faller inssm
ramen tör lAS 37 och innefattar betalning av ersåttningar vid uppsägning. Dm
företaget har lämnat ett erbjudande för att uppnsuntra frivillig avgång beräknas
ersättninsgar vid uppsägning baserat på hur många anställda som förväntas
acceptera erbjudandet.

Ersättningar till anställda oftor avslutad anställning
Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som törmansbeståmda
pemssiomssplanser, varav vissa nmsed förvaltningstillgängar i särskilda stiltelser
eller motsvarande. Pensionsplanerna finansieras genom inhetalningar från
respektive koneernföretag och dess anställda. Dberoende aktnarier beräknar
storleken på de förpliktelser som respektive plan har och omvärderar
pensionsplanernas antaganden varje år.

Pensismnsavgilter lor avgiftshestrimda planer redovisas som kostnad i
resnltaträkningen wir de uppkonsmer.

Pensisinskostnaden för förmånsbestämda planer beräknas enligt
den så kallade Projected Unit Gredit-metoden pä ett sätt sons fördelar
kostnaden under den anställdas återstäende yrkesverksamma lis. Dessa
kostnader värderas till nuvärdet av forväntade framtida rntbetalisingar
med användning av en diskonteriisgsrämsta som motsvarar räntan på
förstklassiga företagsotsligationer eller statsobligatirsner med en äterstäende
löptid som ungefär motsvarar de aktuella ätagandessa. Kostnader avseende
tjänstgitring, kostnader avseende tjänstgöring under tirligare perioder och
eventuella arlministrationsskostnader som är hänsförliga till frirmänsbestänmsda
pensionsplaner klassifseeras orm rörelseksmsinader. En finansiell
krssnponent som beräknas utifrän diskonteringsräsitan på nettoskuldess
eller nettsitillgängen redovisas i limtansnettsst. Den Ii isansiella komponenten
redovisas sssnn r,intekostnader eller ränteinstäkten, isetto per plats.

Inse de asiseeik.snska frirnsässsbest,snsrl,s planerna fastställer Sss’edisls
Matrb diskonsteringsräntasm som används vid beräkssingarna av
pensionsföipliktelserna baserat på en rässta sssnn matehar nuvärdet av de
framnt inta kassallisdena i planen med mot svarande ränta på avkast ningsknirvan
lyield eurvel.

Diskssmsteringsrantann sons anv,inds sid ber.ikising av raistekostssad på de
amerikanska pensionsförpliktelserna samt intjänanrtekostnaden är samma
diskesnterissgsrännta ssnns uppkonsnner frän att mateha nuvärdet av framtida
k,sssalloden pä pesssississlssrpliktelsen respektive isstjässandet.

Fsir de större frirsnänstsest,imrla planerna i USA så tillämpas sansma
process på planena kassallside lur inljänandekostnaden för att ta fram
diskonteringsräntan ssssss används vid beräkning av intjänandekssstnaden.

För övriga planer använder Ssvedish Match metoden med en vägd
genomsnittlig diskonteringseässta som utgörs av avkastmsingskurvan (yielct
curve) som använts för att värdera fsirpliktelsen oels pensionsknstssaderna.

1 Swedish Mateh kssncerishalansräkning redovisas pensionsätagandet
för fonderade planer netto efter avdrag för det verkliga värdet på platsens
förvaltnisngstillgängae Esnmder,sde planer ned mnettotillgringar, det vill säga med
förvaltningstillgångar sons siverstiger åtagandena, redovisas sons läisgfristiga
fordringae Nar beräkningen leder till en nettotillgång och det inte önmss nagot
lägsta fonderingskrav är det redssvisade värdet för tillgången begränsat till det
lägre av överskottet i planen ssels stnvardet av fraLsstida kssstssader avseende
tjänstgöring som företaget ska stå för. Beräkning avdiskonterat värde på
förnsänslsest,imda tsirpliktelser sieh trirvaltninsgstillgängaenas verkliga värde
kan ge upphov tillomvärderingsvinster och förluster. Dessa uppstår när det
faktiska utfallet avviker frän det beräknade resultatet eller när tidigare gjorda
antaganden föråndras. Wirderingsskillnader som uppstär vid ssmvärrleringen
av förmånsbestämda planer redovisas som aktuariella vinster/flirluster i övrigt
totalresultat när de uppstär.

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 inkluderad i nuvärdet av nettoförpliktelsen eller
msettotillgåmsgen. Särskild lömseskatt avser pemssionsplaner i Sverige.

1 Sverige har koneertsen lörmänsbestämda förpliktelser etter avslutad
anstallnsing för tjånstensån, vdka är försäkrade av Aleeta. Aleeta är Sveriges
stsirsta livförsåkrmngsbolag och tryggar större delen av dens privata sektorns
förmånsbestämda pensionsplaner, ITP-planen. Aleeta kan inte länsna
särskild imnformation för respektive kunds förpliktelser och verkligt värde
för tilllnöraode tillgångar vilket är nödvändig information för Ssvedish
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NOT Fartsattniog

Nlateh för att kunna redovisa förpliktelserna enlighet med reglerna för
frirnsänsbestämda pensionsplaner. Alla förpliktelser i anslutning till de svenska
[lP planerna redovisas därför som avgiftshestamda planer t enlighet med
reglerna för pensionskassor som omfattar flera arbetsgivare.

Skatter
lnkoutstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. lnkomstskatter
redstvisas i resultaträkningen utont då underliggande transaktioner redovisas
i (ivrigt totalresultat varvid tillitörande skatteeffekt också redovisas i övrigt
tsstalresultat.

Aktuell skatt dr skatt som ska betalas eller äterfäs avseende innevarande år,
med tillämpning av de skattesatser sont ar lagstadgade per balansdagen. Här
rapporteras även justering av aktuell skatt Itänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt halansräkningsmetoden med
utgängsptinkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatteinässiga
värden på tillgängar och skulder. fobande temporära skillnader beaktas
inte: temporära skillnader som uppkommer vid den initiala redovisningen
avgoodsvill, den initiala redovisningen av tillgångar och skulder som inte är
rörelseförvärv och sons vid tidpunkten för transaktioiten inte påverkar vare
sig redovisat eller skattepliktigt resultat, eller tentpurära skillnader hänforliga
till andelar i dotterföretag och intresseföretag sism inte förväntas bli äterförda
inont överskädlig framtid. Värderingen av uppskiuten skatt baseras på hur
redovisade värden på tillgäitgar eller skulder förväntas bli realiserade eller
reglerade. Uppskiuten skatt beräknas med tillämpning avde skattesatser eller
skatteregler som är beslutade eller beslutade i sak per halaitsdagen.

Uppsk)utna skattefordringar avseeitde avdragsgilla temporära skillnader
oclt underskottsavdrag för skatt redovisas eitdast i den ntän det är saitnolikt
att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskiutna skaiteftirdringar
reduceras när det inte l:uigrr bedöms som sannolikt att de kan utnyttjas.

Eventuatförptiktetser
En eventoalforpltkielse reditvisas tiär det finns ett ntojligl åtagande som härrör
frän tnträlfade handelser och vars Isirekumsi endast hekräftas av en eller hera
osakra framtid,s händelser eller när det finns ett ätagande sunt inte redovisas,
snitt skuld eller avsättnutg, pä grund av att det inte är troligt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas.

ResuLtat per aktie

fleräknitig av resultat per aktie baseras på ärets resultat liänfurligt till
insiderholagets aktieägare och det viktade aittalet utestaende aktier under äret
Det förekommer iisgeit pntentirll sitspadningselfekt på aittalei alctser per deit
31december2019.

ModerboLagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin ärsredsnisning enligt ärsredosisningslagen
(1995:1531) och bestäminekerna i RFR 2 Redovisning för Juridisk person som
utfärdats av Rådet lur linansirll rapportcring. Enligt PIR 2 ska moderholagec
i ärsredovisningen för den juridiska personen, tillämpa alla 1FRS standarder
och uttalanden som godkants av EU så längt som möjligt inom ramen för
ärsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekoitimendationen anger vilka undantag och tillägg som kan
göras från IFRS.

Det finns inga nya eller förändrade redovisningsprinciper för Moderholager
att tillämpa per den 1januari2019. Undantaget för IFRS 161 RFR 2 tillämpas

Skillnaderna mellan misderbulagets och koncernens redovisningsprinciper
framgår nedan.

Out terföretag och intresseforetag
Andelar i dotterföretag och intrrssctöretag värderas sill anskaffningsvärdc.
Del innebar att transaktionskosteader vid fjirsärv iiagar i an,kaffningsvärdet.
1 koncernens redovisning kostnadsförs förvärvsrelaterade kostnader för
dottertöretag när de uppstär. Moderbolaget hade inga innehav i intresseföretag
per den 31 december 21)19.

Ersattnsngar till anstallda efter avslutad anställning
1 nioderholaget tillämpas andra grunder för berakning av förmänsbestämda
planer ände soni anges 1 lAS 19. Förde svenska pensionsplanerna följer
Moderbolaget Trvggandelagens bestämmelser och Finansinspektioneiss
föreskrifter, ehersom detta är en forutsattning hur skattemässig avdragsrätt. For
den utländska pensinnsplanen tillämpas lokala föreskrifter för beräkningen av
förinänen.

De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i TAS 19 är hur
diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmänsbestämda
förpliktehsen sker utifrån nuvarande lönenivä utan antagande om framtida
löneökningar nch att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i
resulmaträkningen öä de uppstär. Ytterligare en skillnad, jämfört med vad som
anges i TAS 19, är att ingen tillgäng redovisas om fönaltningstillgängarna,
värderade till inarknadsväröe, överstiger förpliktelserna. 1 de tall
förvaltuingstillgångarna unöerstiger förpliktelserna redovisas dock en
avsättning

Skatter
1 moderbulaget redovisas oheskattaöe reserver inklusive uppskiuten
skatteskuld. 1 knncernredovisitingen delas däremot obeskattaöe reserver upp
pä uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Konrernbidrag och aktieägartillakott
Aktieägartillskott förs direkt msit eget kapital hos mottagaren och aktiveras i
aktier och andelar hos givaren, samtidigt som beönmning görs av eveittuellt
nedskrivningshehov Erhållna och lämnade knncernbidrag redovisas i
rcsultaträkningen snns hoksluisdispositioner i enlighet med RFR 2.

Leasrngavtal
1 moderbolaget redovisas samtliga heasingkontrakt avseende tillgångar
eller hyra av hastigheter soni operationella leasingavtal. 1.easingavgitterna
kssstnadsförs linjärt över leasingperioden.

Kritiska uppskattningar och bedömningar

Att tipprälta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen
gör bedöittningar isch uppskattningar samt gor antaganden som päverkar
tillämpningen av redssvisningsprinciperna uni de belopp redovisade som
tillgångar, skulder, iittäkter och kostnader. Det faktiska utfahlet kan avvika trän
dessa uppskattningar och bedömningar Nedan presenteras de antaganden och
bedömningar som töretagsledniitgen anser vara mest väsentliga.

KLassificering som huvudman etter agent
Redovisning av inräkmer ertordrar i flera fall att hedomningar gors av
foretagsledningen. Koncernens intäktsredovisning päverkiss fränsst av
indikatorer tor kontroll sid ftirsäliningstransaktinner fsir att bestämnia
huruvida Ssvedish Match agerar som en huvudman eller en agent.
Sådana bedömningar påverkar rapporterade belopp för omsättning och
rorelsekissinader, men påverkar inte rörelseresultatet och kassaflodct.

Intäkter relaterade till forsäljningstransaktiuner där Ssvedish älatch agerar
som huvudman har redovisats som hrunussmsättning med tillhörande kostnad
förde sålda varorna snus rörelsekostnader. Om koncernen säljer varor eller
tjänster som en agent redovisas ontsättningen och betalningar till leverantörer
på nettobasis, vilket motsvarar intiänad marginalprovisiun.

Ett företag är huvudman om foretaget kontrollerar de specificerade
produkterna och mjaosterna innan de överförs till en kund. Kontroll betyder
inte nödväitdigtvis att foretaget besitter den legala rätten till produkten innan
den överförs till en kund.

Utifrän de givna kontnsllindikationerna har Swedish ätatch gjort
bedömningen att för försäljning av produkter frän koncernens produkt
segment agerar företaget som huvudman och rapporterar intäkter och
rörehseresultat som bruttobelupp )justerat hör uppskattade möjliga utfall
hänfiirhgt till rörliga rabatter och andra rörliga ersättningar samt förväntaöe
äterhetalningar för returnerade varor). Vidare har Ssvedish Match
konkiuderat anden svenska funktisinen för distribution, vid merparten
av transaktionerna, agerar som agent sid försäljningen av tredje parts
tohaksprodukter. Sseedish Slatch svenska distributionsfunktinn står inte
för betydande risker och törmäner hänftsrlig till tredje parts produkterna
fran ankomst till dsstributionsfttnktionens varuhager och tills produkterna
levereras till detaljhandeln. Ssvedish Nlatch distributionsfsmmiktinn ansvarar
inte for inarknadsfiseings och törsäljningsaktiviteter avseende tredje parts
tobaksprodukter 1 de fall där den svenska funktionen för distribution agerar
som agent motsvarar redovisad intäkt den öistrihutumnsavgift som erhålhs frm
huswdmännen Itillverkarna av varorna) för att tdlse att varorna levereras till
öetaljhandehn. Föllakdigen redovisas inte varulager relaterat till tredje parts
produkter, för vilka den svenska funktionen för distribution agerar som agent

Swedish Match 2019 / 87



* {tirosiieo 1 ‘Jt;r:het StraEgi och risker Håiäari A;s4garinfo matioo

.
FinansieLla rapporter BeLågsstiroing

/ CO kommenterar / Innetihil / Finansiell bversikt / Rkttinjrr for eraillning / Förslag till vinstösspostion

/ Koncernens räkenskaper / Mnderholagets raknnslsaper / Revisionsberättelso / Fem/ransersikt / Kaartaisdata / Definitioner

1402 2 Fortsättning

i samband med leverans till detaljhandeln, i Swedish Mateh balansräkning.
Den svenska funktionen för distribution har begränsad kontroll över sådant
varolager och redovisar det därmed inte som en tillgång. För ytterligare
information om koncernens intåkter se Not 3 Segsnentsinfnrmation.

Leasingavtal
Från och med 1januari 2019 redovisas leasingavtal som nyttjanderåtts
tillgångar och leasingskulder i koncernens halansräkning och år beroende av
ledningens bedömningar och uppskattningar av vissa variabler som baren
direkt påverkan på de redisvisade värdena. Det mest betydande är antagande
om diskonteringsråotor som har tillämpats vid värdering av tillgångar med
nyttjanderått och de motsvarande leasingskolder. Andra bedömningar som
kan ha en våseittlig inverkan på de redovisade vardena år bedönsniogar för
sannolikheten för nyttjandet av förlängnings. och uppsägniogsoptioner
i leasingavtal. Bedömningar att nyttja eller inte nyttja förlängnings. och
rsppsågnhsgsoptioner påverkar leasingpcriodeo for frtida lcasingavgiftcr
sisin slca iokludcras i vårderingeis av leasingskulden och tillhörande
ni ttianderättstillgångar. Per den 31 december 21)19 uppgick koncernens
lersingskuldertill 253 MSEK och de nsotsvarande nyttjanderånstillgåtsgarna
uppgick till 255 MSEK. För ytterligare information uns koncernens redovisnings
p inciper och metod förvärdering av leasingskulder och nyltjanderåttstillgångar
se håsi 1 Redovissnsugsprinciper och avsnittet Leasiogavtal ocls mer itulormatioo
on koncernens nyttjausrlerättstillgåogar och leasiogskulder presenteras i Not ts
1 rsrsnrgurvtruf

ImmaterietLa tiLLgångar
lunnuateriella tillgångar inom Ssvedish Match avser i huvudsak goodwill
sds varumårken. Bedömningar görs löpande för att säkerställa att hoktuirt

värde på goodsvill och varumårken inte överstiger deras stervitsniusgsvårtle.
Inurnateriella tillgäogar med oheståmd nyttiandeperiurd skrivs intc as, utan
testas istället lär nedskrrvrsi ngsbebov minst årligen eller ism det foreligger
någon indikation på s’ärdenedgång. Nedskrivningsprövniusgar inusehår
att ledningen gör vaserstlrga bedömningar, till exempel antagande om
puognrrstiserade kassailöden som används vid värdering sv tullgangarna.
I låuudelser i framtiden kan innebära att ledrsingeur drar slutsatsen att det
önrrs tecken på nedskrivniusgsbehrsv och att en umosateriell tillgåusg har
osinskat i värde. Fn nedskrivning till löljd avdctta kan lä en väseotligellckt
på verksamhetens stållning och resultat. Koncernens immateriella tillgångar
per den 31 december 2019 uppgick till 2355 MSFK, avskrivningar uppgick till
NI MSFK och usedskrivningar uppgick till 3ö7 MSFK. Beloppet för goodwill,
soiss ingår i immateriella tillgångar, uppgick till 1 313 MSEK. För ytterligare
infornsation om nedskrivningsprövning av imrnateriellaanlåggnissgstillgångar
se Not 12 Iuurnruuteriellsu susrläggningstillgiituger.

Rättstvister
Sseedish Match är involverat i ett antal rättsliga processer Aven om det år
fliretagets övertygelse att nsais har en god position i dessa tvister kan ett
otörmänligt utfall inte uteslutas,vilker kan fri en negativ påverkan på
koncernens resultat. Koncernens rättstvister förklaras mer ingående i Nol 30
rituuguuuuden suuuusi eveuutruuulfrirpliktelser creh evesstuurultillgsisugrur.

Ersättningar tiLl anstäLLda efter avslutad anställning
Kostnader och forpliktelser Isänförliga till lörmåussbestärstda pensioosplaner
redovisas i kusneernens finansiella rapporter baserade påaktuariellaheräkningar
Aktuariella beräkningar år baserade på antaganden om diskusoterissgsräista,
Iramtida dödlighet, kompensationsökning m.m., uslta lusr en lång tidsperiod.
Det verkliga utfållet kan komma att avvika frän giorda antaganden, vilket kais
leda till atl det belopp sons redovisats i balansråkoingen justeras. Förpliktelserna
i konceroeuss förmånsbestänsda pensionsplaoer och sjukaårdsplaner
efter avslutad aoställniog per den 3 t december 2019 bedömdes överstiga
förvaltniogstillgångarnas verkliga värde med t 3ö0 MSEK. Koncernens
förmånsbeståmda planer beskrivs närmare i Not 21 Evsättuuinger till snrställduu
efter rut’sltutrurl asrstalluusstg.

Segmentsinformation

Sseedish Mateh produktsegnsent bygger på den interna rapporterings
strukturen. Sseedish Matels Isögsta verkställande beslutsfattare är koncernens
verkställande direktör uds koneernchef sons följer upp uds fattar beslut om
verksamhetsfrågor utifrän produktsegisseusreus. Koncernens produktsegrsseot
per 31 december 20t9 var Snus ccli nsoist snuif Ovriga tushaksprodukter och
Tårsdprodukter Rörelsesegmenten omfattar alla Swedish March produkter
som prusdoceras och sålts av koncernens allärsenheter.

Namn uris saeist ussuffbestår av rökfria tobaksprodukter och nikistinportioner
som fråmst säljs i Sverige, Norge och USA och tillverkning sker i Sverige,
Danmark och USA. Sverige är världens största marknad för snus mätt i
antal dosor Den norska nsarknaden för både snus och nikorinprodukrer
har uppvisar stark volymrillväxr under de senaste ären. USAS år världens
största marknad lör nsoist snculfnsatt i antal dosor Nukotinpurtioner åren
relativ ny kategori och produkterura säljs i Sverige, Norge och USA och på
andra marknader, främst i F.uropa. 1 Sverige och Norge är Swedish March
marknadsledande inom snus och har eus närvaro med nikotinportioner 1 USA
år Sssedish blaich den tredje största aktören på marknaden för mruisr snutf och
Isar en ledauude position utom uuikrurirrprsrtioner och foretaget säljer även snus
pä denna marknad. Några av de största varumärkena är General, Göteborgs
Raps), Kaliber, Kronan, Ettan, Gnrv och Catclm saint ZYN i Sverige, General,
G.3, ‘the Lah och Nick & lcuhnny samt G.4 i Nisrge och l.onghcrrn, l’imher Woll
och General samt ZYN i USA. Nikotinporrionsvarumårker ZYN säljs även på
uuarknader utanför Skandinavien och USA — frånsst i Erirrupa.

Övriga tabuIaprudukter besrär av digarrer och tuggrurbak snitt säljs i
USA sanur ehesv bags useh robaeenu birs som tillverlcas i Dannsark och säljs på
vissa europeiska marknaden Sseedish March åren av de största akrörerna
på marknaden för massmarknadseigarrer i USA usteul vålkaoda varumårken
såsom Garcia y Vega Ganre by Garcia yVega, 882, White Osel och laekpot
vilka tillverkas i Dominikanska republiken och USA. Sseedish March ar den
ledande tillverkaren i USA av tuggrcuhak uds produkten säljs framför allt i de
södra delstaterna. Sseedish Nlateh största varumårke är Red Mao. Marknaden
i USA for tcuggtobak visar pä en nedåtgående treuid. Företagets varumärken för
tcrggturlsak i Furnupa inkluderar ihuurder General Cut useh Oliver Tseist.

Titnulprndakter innefattar rillverkningoeh distribution av råndstickoroeh
tånulare sanst kusumplettertusde produkter Ssvedish Match är marknadsledaode
på ert flertal osarkisader lur täodstiekusr Varumärkeusa är mestadels lokala useh
nsyeket starka pä respektive henmnsamarknad. Större varumårken inkluderar
Scslsriekao, Nitedals, Fiat l,ux uds Redheads. Ssvedish March största varcunmsärke
för tändare är Cricket. Kusureernens största marknader för täodare finns i Asien
och Eursrpa samt i Brasilien. Kompletterande produkter iuskluderarexrernr
producerade rakhyvlar, batterier ccli glödlampor scsm säljs under varuissårket
Fiat Les frånsst på den brasilianska marknaden.

Det lions ingen intern torsäljusing emellan rörelsesegnienten uueh koncernens
finansiella kostnader, säväl som skatter, allukeras inte till rörelsesegmenten.
Rörelsetillgängarna mäts inte på segmentsbasis. För intern rappusrtering
upprättas segmnentsrappurteringen i enlighet med IFRS.

Övrig verksamhet består av cerstrala funktioner samt den svenska
funktiousen för distributiosm. De centrala funktionerna uumnefattarounråden
såsuum regulatusrisk utredning ccli dialog iuridik, ltnansueringuuehr
rapportering. Funktionen för distribution utför tiånster tnil Sueedish March
i Sverige och Nusrge samt till andra tobaksrillverkare inons det svenska
dustrubutrusnsnärverket. Försaljnuuug av Ssvedish hlateh prnudukter pi eleut
svenska och norska nsarkusaden reduuvisas inom prudtiktsegnsentet Snus och
moist snrstf Restnltatet tu ån Ovrig verksamhet består av det konsoliderade
resultatet frän centrala funktioner i vilket funktionen luirdistrihurion
genererar en miurtlre vinst Iräns disrrihutionsavgifteo för leverans av tredje parts
tohaksprodukter och övriga fuoktioner går normalt med förlust.
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NOl 3 Fortsattning

Snus och Ovr go Swedish Match
moist snuff tohoksprodukter — Töndprodukter Summa segment Ovr g verssomhot koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

7686 6127 5679 5240 1200 1246 14363 12612 376 353 14739 12966

—298 —23% —142 —89 —61. —41 -40% —365 -64 —50 —548 —415

Information om större kunder

Swedish Match försäljning genereras frän en diversifierad kunilportfölj och koncernen är därför inte beroende av en enskild kund i någon nämnvärd utsträckning.
Koncernens enskilt största kund stod för 10 procent av koncernens totala nettoomsättning, och hånfördes till forsäljning från produktsegmenten Snus och moist

snufl samt Övriga tobaksprodukter.

Intäkter från avtaL med kunder

Koncernens intaktsströrnmar häntörs främst till försäljning av egenproducerade varor. Inom Tändproclukter utgör även en liten del av intäkterna
grossistforsälining av trediepartsprodukter. Intäkterna inom Ovrig verksamhet härrör främst frän inkomster från logistiktjänster för leverans av tredje party
produkter till detaljhandeln. Intäkter för sålda varor och Iogistiktiänster redovisas vid tidpunkten för när kontrollen av utlovad vara eller tjänst överförts till kunden
till det forväntade ersättningsbeloppet för den aktuella leveransen. Det förväntade försäljningsbeloppet som redovisas är justerat för uppskattade möjliga utfall av
rorliga rabatter och andra rörliga ersättningar hänförtiga till försäliningstransaktionen samt förväntade äterhetalningar för returnerade varor. Åtaganden för dessa
redovisas som operativa avsättningar i koncernens balansräkning. Maroriteten av Swedish Match kunder finns inom detaljhandeln eller år grossister.

Uppdelning av intäkter
Srus och 0v’ga Swedish Match

moist snutt tooksarodueto Iandprodukter Summa segment Ovr g veksamnet koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Huvudsaktiga geografiska marknader

Exterr noltonmsvttnng
Av och nedskv’.ngo1

Resultatandebr intresseforetag 0 — 1 — 1 2 2 2 3 1 5 3

Röretseresuttat 3677 2791 2113 1956 238 189 5828 6936 —153 —126 5675 6812

Större enga’nqaposter -

Nedssrron rg europe sia.
tuggtobaksverksambefen — •- —367 - — — -367 - — - -367 —

Röretseresuttat, inklusive större
engångsposter 3677 2791 1765 1956 238 189 5660 6936 —153 —126 5307 4812

Finansietta intastv 95 65

Finansella kostnado —31.3 —346

Resuttatföre skatt 5060 6531

‘I Neduk an vgar aa .rnatnrvIIa laggor.gsttlgigvr appgi 1 .8 MSEK L1 for tros soh most svff voh 9 MSEK Ii tar Oar a locakop Jakv rya redso or ‘gar ha tv av mmnatv vlLv
antäggnngst ttg3egr forutorn nedskr,vs ngen der vuropvvK.a tuydtO ,ks,e’ksamheten som har rapporteratv som en slvrrn ong5ngspvst

Snus och Ovrga Swedish Match
most snutt tobaksprodukter Tandpodukter Summa segment Ovrg verksamhet koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Omstruktureringskostnader och resultat
från försätjning av antäggningstitLgångar

Ornstmustvrrrgskostrmader . — — -. --20 18 —20 —18 — — 20 -18

Rcatrsatonsresuttat vd forsalning av
materiella anbggningst Llgängur —0 -1 0 -. 18 4 18 2 —0 —1 18 2

Investeringar

Mate ella anbggnvngstltg6ngvr’ 536 518 109 74 43 60 688 632 32 16 720 649

lmmatvrella vnlaggningsttlgärgar 0 0 2 3 0 — 2 3 31 14 33 17

Invester nga 1 matr ella anloggrrgsttg5r gar ler Tandprmduktor inkluderar ilorplanterra av skog

Geografisk information

fahellen nedan avser försäljning till externa kunder och anläggningstillgängar på det geografiska området där löretaget är serksamt.

Externa intakter och anläggningstillgångar tcnrdeta på huvudsakliga geografiska områdeti enligt följande.

Fosatjrng t Il eetenv kunder Anlaggnigstiltgängur -

2019 2018 2019 2018

MSEK Procent MSEK P-ocent MSEK Procent MSEK Poce’t

Skandeovien 5 086

USA

Övriga världen

TotaLt

_______________________________

i Dar a arlagg ‘vgst I.g2ngar yr ans v Iy rstrument. uppsk,utna skatlo’vrd vyar och pers:onstltlgOrgd
0 20 ° ru udarv r,ttjvmdealtct tg3ar 1 .1 IoI1d au t..amo -go au IFR5 15

Ok vävrar fomsar ny oh vv’oggningbt :g3gar Duar ge vm 2266 MSEK 3 70’} mspnktve 2404MSt6 21391

35 4822

8393 57 6803

1260 9 1340

16739 100 12966

37 3652 55 3513 60

52 2065 33 1628 28

10 729 12 670 12

100 6226 100 5810 100

Svod naveri 4555 4343 105 75 49 51 4710 4469 376 353 5086 4822

USA 2898 1 752 5426 5607 68 45 8393 6 803 — - 0393 6 863

dyr go mvrsyde

_________________

36 32 148 158 1082 1156 1260 1346 -- 1260 1 346

Totatnettoomsättning 7486 6127 5679 5260 1200 1266 14363 12612 376 353 16739 12966
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NOT Fortsättning

Förändring av koncernens röretsesegment per den 1 januari 2020
Per den 1 januari 2020 har Swedish Match ändrat sammansättningen av rörelsesegmenten lär produkter. De nya röreLsesegmenten är; Rcikfria produkter, Cigarrer
och Tändprodukter. För mer information, se även Mnt 1 Rcdovisningsprinciper. Omräknad finansiell information som påverkas av flirandringen presenteras nedan.

Swedish Malch
Rökt ha produkter Cigarrer Idndprodukter Summa segment Ovrig verksamhet koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

8916 7477 4269 3890 1200 1246 16363 12612 3/6 353 14739 12966

356 —262 -85 —61 -44 —41 -684 —365 —66 -50 -568 -615

1 — — 1 2 2 2 3 1 5 3

3997 3317 1577 1612 238 189 5812 6918 —137 —106 5675 6812

Extern nettoornsättning

Av- och nedskrivningar’

Reuuttatvndelar i intressetoretug —

Röretseresuttat

Större engånqspovter

Nedskrivnipg europeiska
tuggtobaksverksawheten —36/ — — — — —367 — — - 367 —

Rörelseresultat. inklusive större
engångsposter 3630 3336 1577 1612 238 189 5665 6918 —137 —106 5307 6812

Finansietto intskter 95 65

Finansiella kostnader —343 -366

Resuttatföreskatt 5060 4531
i Nedskrrvningar ou materiella anlaggningstiltg3er uepgink Sv 9 MSEK 191 lur flkklria produkter ock - MSEK laI lär Cigarrer Inga nedsk rico ngar hargjorts au immalereCi

anläggningstillglngar torutom nedskrivningen de— nuropninka tcgglobaksuerksamheteo som har rappertrrarn nom en ztsrr.z engangspost.

Swedish Match
Rokfri produkter Cigarrer tandprodukler Summa segment Ovrig verksamhet koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Omstruktureringukostnader och resultat
från försäLjning av antäggningstitigångar -- -

Ornstrukteringskostnader - — — — - —20 —18 —20 —18 — — —20 —18

Realisalionsresultat vid törsätjning av
materiell-] anlaggningstillgOngar -0 -l 0 — 18 4 18 2 -0 -1 18 2

Investeringar

Materiella anlaggningstillgingar’J 593 552 52 60 43 60 688 632 32 16 720 649

lmrnateriella ariciggningstiltg3rrgar 2 3 — — 0 0 2 3 31 16 33 17
ii Inuenteringar i materiella anlaggnivgntillg3ngar lur Tandprodukier inkluderar 3terplanlering au kug,

Uppdetrnng av tntäkter
Swedish Match

Röklria produkter Cigarrer Iändprvdukter Summa segment Ovrig verksamhet koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

HuvudsakLiga geografiska marknader

Skandinavien 6660 6618 — — 49 51 6710 4669 376 353 5086 4822

USA 6078 2871 4247 3887 68 45 8393 6803 — - 8393 6803
Ovtiq3 marknader 176 188 1 2 1082 1150 1260 1360 — - 1260 1340
Total nettoomsättning 8 916 7677 6269 3890 1200 1266 — 16363 12612 376353 14739 12966

.
Htie. Akhejai-informahot FinansieLLa rapporter .i’3styrflflfJ

Omräknat enligt nya produktsegment
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Förvärv genomförda under räkenskapsåret

Inga förvärv av dotterföretag har skett under 21)19.

Förvärv under 2018

Den 22augusti2018 förvärvade Swedish Match 95 procent av aktierna
i Gotlands Snus AB, inklusive dotterbolaget Gotland Production AB
(“Gotlandssnus”). Kopeskillingen uppgick till 283 MSFK och betalades delvis
kontant sid förvärvstidpunkten. Den äterstäende delen av köpeskiflingen är
en sälirevers for vilken betalmttg forväntas skc under 2021).

Den 3 april2018 förvärvade Swedish Mateh 10)) procent av aktierna i House
nfOliverTwist A’S (“Oliver Twist”l. Köpeskillingen uppgick till 306 MSFK Moderbolaget

(221 äIDKKI vilken betalades kontant. Sser’ge

Nedanstaende tabell visar de förvärvade tillgängarna och skulderna
till verkligt värde och som redovisas i koncernens balansräkning vid
förvärvslidpunktcrna, inklusive goodseill, och även effekten av fors arven
pä koncernens kassallöde.

Meter ella arläggeingstrllgångar 27
lmmater ella anläggningntrllgängar
Länglrislige finansiella ford’ ngar
Varulager

Ku—dferdrngareeh neriga kortirist ge fordr,nger

Totala likeda medel

Långtrist ge skulder

Leeeruntursskulder och serge delft st ge skulder

Uppskaten skalleskuld 53

identifierbara tillgångar och skulder, netta 272

Koncernens guudw It 332

leneeae elon bestammande inflytande1 — 15

TotaL köpeskitling 589

Aegä’, likeda medel den foresreede ee’esemheten

2019 2018

Valetakarsvirsler 39 47

Veletcaarslärlusler —33 —43

Resultat frän )srodt2ning as anleggningst Ilgängar 10 2

iargI 3 -.

Totalt 27 5

2019 2018

Medelestat leares Medelental (eeree
enstallda mdn, °4l anstallde men,

53 51 55 55

7 50 2 50

405 61 503 60

111 67 95 61

2940 51 2401 51

179 70 191 72

96 93 97 93
45 63 45 66

2019 2018

Vd perio- varav Vd perio- varan
dess slut men, 36) dees slet mun, %(

105 00

42 79

Röretsetörvrv 0 PersonaL

Medelanlalet anställda under 2019, inklusive tillfäUigt anställda, uppgick i
moderholaget till 53 och i koncernen till 6270, För 2018 var motsvarande siffra
55 respektive 5 662. Okningen av det genomsnittliga antalet anställda hänförs
främst till en utökad cigarrproduktion i Dominikanska republiken.

Medelantal anställda flirdelade pä kön och land:

BatterIöretag
Effekter av förvärv Belgen

0 ras ten

Dan mar

Onmir kanska repsbl:ke

F tippnerna

2018 Nederlarderna

Nege

246
Sehwea 4 75 2 50

0
Seenge 1273 60 1187 60

Ttintet 15 73 16 71

USA 1 067 70 990 70
25

Totalt 6270 59 5662 60
17 ——— —-----—. —

23 Könsfördelning bland styrelseledamöter, verkställande direktörer och ledande
befattningshavaret):

Moderbolaget
—17 Styrelseledameter utsedda cc

Avga’,eju)beta)dkopesk Il og _

______________—_._ .Z2.L ärsstemman 7 57 7 57
Effekt på koncernens likvida medel 561 Styrelseledamäte’i

Innehav stan bestimmande mtyta—.de her redeovata 5 nerhhgt varje arsetslegarresresentanter 3 100 3 lED

TotaLtstyrelseledamöter 10 70 10 70

lngaeventuallörpliktelser frän lörv,irven har identifierats. vo och övrig ledningel 8 88 8 88

Koncernen

O
Styrelseledamdte’

Ovriga rörelseintäkter och övriga röreLsekostnader

Ovriga rörelseintäkter och rorelsekostnader anges nedan:

101 77

39 76

Sore1nesapc:eaetn a e50r ‘an tabetlen serena ende direhtsrer som suttit bolagnetjreise
ngä’ b3de hetegvr r Stye.setedamvte och VD eh e,r g ede n

2 En med.vm ecnnnnnled—ngcr har de.e rider arvta.td av maderbvagei och devvs av ett
,mer ear .,vt dnttertnmta’j
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till 6 Fortsattninq

löner, andra ersättningar och sociala kostnader sammanfattas nedan:

2019 2018

Lönoroch andra narav peesioos- Löner ech ardra earas pensiens
ersättningartt Sociala kostnader knstoaöert’ ersattningart Seriata kestnader kostnader0

Modorbotaget 98 50 16 96 67 17
Dottertöretag 1 756 751 256 1 627 685 209
Totalt 1 856 802 270 1 723 732 226

Oetininras som kostnad törtörmånsbestämda pensionsptaneraeh iebetatnrngartittavgittsbestamda pensroesptaeerteoktusrve sarskild töneshattt
tt Er sdttning titt dcii ksncernmeötemmen nom delvis ear anstdttd av moderbotaget och deLvis an ett amerikanskt dottertöretaget, hur rapporterats av det amenkanska dnttertoretaget ech taktserats titt

Ovderbotagets svm knnsattttänster

1 moderbolagets pensionskostnader ingick 5 MSEK 171 som är hänlörliga till verkställande direktör odi övrig koiscernledning sotn i genomsnitt bestod av
fyra personer under 2019 och fens personer under 2018.

1 dotterföretagens pensionskostnader ingick 12 MSSK (t2) hänförliga till verkställande direktörer och övrig ledning sons i genomsnitt bestod av 22 personer
under 2019(23 persotter 2018), De förmänsbestämda törpliktelsertta hänförliga till verkställande direktöreroch övrig ledning per den 31 december 2019 uppgick
till 141 MSEK 1114).

I.ötteroch andra ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktören samt övrig ledning och anställda sammanfattas nedan:

Mod erbotaget

2019
Styrelse, VD och oerig

ledningtt earas rortig lön dsriga anställda

_________________

2018

_________________________

Styrelse, VD ech osrig
ledningt sarae rsrtig lön Osriga anställda

Sverige 40

Dotterföretag

rstatt i detterteretae

16 58 66 18 S2

_____________________________

65 1656 06 42 1540
Totalt 141 61 1713 130 61 1592
it htyintsen,VD ech lions ledning bestnd i grrroinsriitt ‘tv 4 resa ri’’i 1141i e:edrrbntayrt Venkstattaedn direbtsrer och övrig tedein5 i dottertöretagoe bested i genomsnitt av 22 personer 1231, varav ciii

persenn roar rendirinmar i knecerntedeirgee vnr yttentigar c ,iit,,, nirt ss ser ersatteing titt ksneerritndnrrrgrn. se tabetton Orsöttnirig och ösniga törmäirer titt koncerntedningen

L’ncler 2019 bar 62 MSEK (64) knstnadsfttrts tdl ett vinstandelsstiftelse avseettde koncertsens personal i Sverige.

Ersättning titt Swedish Match AB:s styrelse
2018

Årsst,itnman den 9april2019 beslutade att feir tiden fram till nästa ärsstätstma
den 2 april2020 ska arvode till styrelsens ordförande utgä med 2 080 000 SEK,
till vice ordförande ska arvode utgä nsed 980000 SEK. till övriga stänsntovalda
stytelseledamöter ska arvcrde utgä med 830 000 SEK vardera samt an ersättning
tör kommittéarhete ska utgä nted 270 000 SEK till ersiittningskomnsitténs
nrdförande oels 310 000 SEK till revisionskommitténs ordförande saint att
övriga ledamöter i dessa kommittéer ska erhälla 135 000 SEK vardera. Inget
styrelsearvode ska utgä till styrelseledamöter anställda i koncernen.

Inga rörliga löner eller andra förmäner betalades till styrelseledantöterna för
nts’telsearbete under 2019. Under 21119 utgick en inläsningsersättnitig till de
tie arbetstagarrepresentanterna i styrelsen med 59864SEK vardera, och Sir de
tre suppleanterna med 14808SEK vardera. lisläsningsersättningen betalades
tv det bolag i vilket arhetstagarrepresentanten var anställd. Arvoden utbetalda
tur 2019 och 2018 till ärsstämmovalda styrelseledatnöter framgär av löljande
tabeller:

Styretsearvoden

0SEK

Conny Karlsson
Styretseordtörvnde 1 910 270 — 2 too
Andrew Cripps
Styrelseledamet 900 — 135 1 035
Charles Blint
Slyrelseledamot 764 135 — 899
Jacqvetine
Onogerbrogge
Styretsetedamst 764 35 — 899
Paeline Lindsnatt
Stynetseledamet 76% — — 764
Weeche Rottses
Styrelsetedamet 764 — 135 899
Jnak,m Westh
Slyrelseledamot 764 — 310 1 074
Totalt 6630 560 — - 580 7750

Ersättning och övriga förmåner titt koncerntedningen
Ärsstamman den 9april2019 fastställde följande riktlinjer för bestämmande
av ersättning till och andra anställnittgsvillkctr för verkstallatsde direktören uds

— 2350 övriga medlemmar i koneerisledningets. Medlemmarna i kotseernledningett
omnämns “Kotseertsledningen’

135 1115 Rtktlinjertsas syfte är alt säkerställa att bolaget kan rekrytera nch behälla
medarbetare med, lör respektive arhetsuppgilt, adekvat kompetens och

— 965 kvaliftkationer. Ersättningsformerna ska muslivera medarlsetare att göra sitt
yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Swedish Mateh tar hänsyn tiO

965 säväl internationell ersättningspraxis som den praxis som gäller i det land där
(len enskilda koneernledoitigsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas

830 med avseetsde pä medlens i Kttncernledntngen som ittses efter rikllinjernas
antagandeoeh för övriga medlemtnar i Kutneernledningen i den män ingängna

965 avtal sä medger
Den totala ersättningen till Koneernledningen otgörs av fast lön,

rörlig lön t form av ett ettärigt incitansentsprogram och ett längsiktigt
incitatnentspmgrant. pettsion, övriga förmäoer samt villkor vid uppsägning.

830 — 310 1 160
7210 560 580 8330

S1ätj ort rskr Hitbarhe kttIgari1tofmaictl FinansieLLa rapporter

.

Styrelse- Ersattnings- Resisions- Tetatt arsode tör
arnode kornmtté kommittö styrelsearbete

0SEK

2019

Styretse- Ersätttrings- Revisiens- Totalt arnode tor
anade knmmitté bommittd slyretseat bett’

2080 270

980 —

830 135

Conny Karlsson
Styrntseardtornnde

Andrew Cripps
Styrelsetedamat

Charles BIot
Styrelseledamot

Jarqaeline
Heogerbrsgge
Styretseled vw at

Paaline Lindwalt
Styrelseledamot

Wenchn Rottsen
Styretseledamet

Joakim Westh
Slyretsetedamot

Totalt

830

830

830

135

- 135
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NO! 1 Fortsattning

1. Fast tänt Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara marknadsanpassad
och baserad på varje individs kompetetis, hemvist, ansvar och prestation.

2. Rörlig tänt Koncerniedningen kan, utöver den fasta lönen, ha rått till rörlig
lön. Den rörliga lönen kan omfatta både ett ettårigt incitamentsprogram
med utbetalning påföliande år beroende på programmets utfall och ett
långsiktigt program med en prestationsperiod som inte ska understiga tre år.
Den rörliga lönen ska i huvudrak baseras på specifika, tydliga, förutbestänida
och mätbara finansiella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen
i förhållande till verkställande direktören samt aversättningskommitten
avseende övriga medlemmar i Koncernledningen. Den rörliga lönen ska vara
maximerad i flirhållande till den lasta lonen och ska reflektera den praxis soiti
gäller i det land dar den enskilda koncernledningsmedlemmen är bosatt.

Oolaget ska ha ratt att återkrava sådan rorlig lön som utbetalats på
grundval av uppgifter som senare Visat sig vara uppenbart felaktiga.

3. Dustandetssysteint Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match
vinstandelssvstem.

4. Pensioner och försrikringrirt Älderspension, invaliditets och sjukersättning,
förmåner avseende sjukvård och lis±örsäkring ska överensstämma med den
praxis som gäller i det land där den enskilda koncernledningsmedlemmen
är bosatt. Pension för nya inedlenimar i Koncernledningen ska foreträdesvis
utgöras av premiebaserade pensionsplaner.

5. Augangsrederlag ncni.t för medlem i Koncernledningen ska sex månaders
ömsesidig uppsägningstid gålla. fast bo under uppsagningstiden och
avgängsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande
den fasta Icinen för två är. Koncernledningsinedlem bosatt utanför Sverige
kan emellertid erhålla uppsägningstid och avgangsvederlag som är
konkurrenskraftiga i det land koncernlcdningsmcdlernrnen har sin hemvist.

6. Orrigaförinåncr. Ovriga formäner till medlemmar i Koncernkdningen ska
utgå i enlighet med lokal praxis. Det samlade vardet av dessa förmåner ska
utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och ska
motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

7. Styrelsens rätt att Jrängii riktlinjcrnat Styrelsen äger rätt att frånga de av
ärsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda
skäl för detta.

8. Bcretlning och beslutt Det ska inom Ssvedish Match styrelse finnas en
ersättningskommitté. Kommitten är behörig att godkänna lön och annan
ersättning och (ivriga anställningsvillkor for Koncernledningen utom
savitt avser den verkställande direktören. Kommittén ska även bereda
och framlägga beslutsfcirslag för styrelsen i fragor 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 styrelsen) om kriterier
och mål avseende den rörliga lönen till Koncernledningen. Kommitten är
även behcirmg att, m förhallande till såvål verkstallande direktören som till
övriga medlemmar av Koncernledningen, besluta om m vilken utsträckning
sådana kriterier och mål har uppnåtts.

Ersättning och övriga förmåner titt koncerntedningen

TiLLämpning av riktlinjerna avseende rörLig tön 2019
1 syfte att säkerställa att Koncernledningens intressen överensstämmer
med aktieägarnas långsiktiga intressen och stärka mö)ligheten att behålla
medarbetare samt i syfte att främja Koncernledningens akticägande i bolaget
omfattar den rörliga lönen dels ett ettärigt kontant program, dels ett treårigt
kontant program där det ettåriga programmet innefattar ett incitament
fcir Koncernledningen att förvärva och behålla aktier i bolaget, medan det
langsiktiga programmet ska innefatta en uttrvcklig skyldighet att köpa och
behålla aktier i bolaget. Prestationstiden för det kortsiktiga programmet ska
vara ett år och hur det långsiktiga programmet tre år.

Ettarigt programför rörlig tänt För den verkställande direktören och övriga
medlemmar av Koncernledningen bosatta i Sverige ska den rörliga hinen enligt
det ettäriga programmet maximalt uppgå till 71) respektive 60 procent av den
fasta lonen for 2019.1 syfte att följa lokal marknadspraxis ska motsvarande
lön för koncernledningsmedlemnmar som är bosatta utanför Sverige
miximalt uppgå till 70 procent av den fasta lönen för 2019 Med förbehåll
för berättigade undantag ska den maximala rörliga Icunen reduceras med
motsvarande 20 procentenheter för sådan koncerniedningsmedlem som inte
åtar sig att förvärva aktier i bolaget för åtminstone 30 procent av den erhällna
nettouthetalningen efter skatt och att äga dessa aktier i minst tre är. Den lägsta
nivä som ska uppnås för att erhålla någon utdelning samt den nivå vid vilken
maximal ersättning kan erhållas ska beslutas i början av varje ar. Dessa beslut
fattas av styrelsen i förhällande till den verkställande direktören samt av
ersättningskomnmittén i förhållande till Koncernledningen i övrigt.

Längsiktigt program/är rörlig tänt Den långsiktiga rörliga lönen hur
verkställande direktören och övriga medlemmar av Koncernledningen
ska, med undantag för vad som anges nedan, maximalt kunna uppgå till
antingen 43 procent av den fasta lönen 2019 eller 730 000 SEK, beroende på
Koncernledningsmedlemmens ansvarsområde. Med förbehäll tör berättigade
undantag ska samtliga koncernledningsmedlemmar förvärva aktier i bolaget
för hela den erhållna nettoutbetalningen efter skatt och behålla dessa aktier
i minst två år. Koncernledningsmedlemmar bosatt utanför Sverige kan
därutöver delta i ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram vars maximala
utfall är begränsat till 100 procent av den fasta lönen Vartannat år.

Uttallet av det långsiktiga incitamentsprogramlnet beror på två kriterier som
beslutades i början av 21)19, men som mäts under hela prestationsperioden
2019 2021. 1 luvuddelen av utfallet baseras på koncernens rörelseresultat
under 2019 2021 och resterande del baseras på nettoomsättningen från
produktsegment för perioden 2019 •202 1. fcir båda krmterierna krävs en
forhättring jämfört med 21118 för att det ska ge utfall i programmet.

Förrråns
. Pensions bestamda

TSEK Fast ton Rang tCn Osr go förmåner kostnader Summa fnrplktetser

Verkstättandedirektören 2019 7250 9296 98 2696 19338 —

20)8 704) 8494 t72 2649 t8356

Övrigamedtemmaravkoncern(edningen 2019 26010 28585 2537 7391 62522 56899

20)8 22606 30871 1976 7606 63059 38772
Totalt 2019 31260 37879 2635 10087 81860 56899

20)8 29647 39365 2148 10255 81414 38772

Kommentarer titt tabetten

1 slutet as 2019 bestod koncernledningen av åtta personer inklusive
verkställande direktören. Vid årssktttet var verkställande direktören och två
övriga medlemmar i koncernledningen anställda i moderbolaget och fyra
medlemmar sar anställda i dotterfciretag och en medicin var delvis anställd
av moclerbolaget och delvis svett amerikanskt dotterföretag.
1 slutet av 2018 bestod koncernledningen as’ åtta personer inklusive
verkställande direkturen. Vid ärskiftet varverkställande direktoren och tre
ös’riga medlemmar i koncernledningen anställda i moderbolaget och tre
medlemmar var anställda i dotterföretag och en medIcin var delvis anställd
av moderbolaget och delvis svett amerikanskt dotterföretag.

• Rörlig lön hänför sig till upplupna kostnader som belastar koncernens
resultatrakning under året för det kortsiktiga och långsiktiga
incitatnentsprogrammet.

• Ovriga förmåner avser bilförmåner, siukförsäkring, tandvård, livförsäkring,
klubbmedlemskap och andra fi.irmaner.

• Den redovisade pensionskostnaden avser kostnaden för flirmånsbestånsda
pensionsplaner och avgifter till avgiftsbestämda pcnsionsplaner (exklusive
löneskatt).

• Under 2019 och 2018 har ingen resultatbaserad kompensation (tantiem)
betalats ut till koncernledningen.

• C’nder 2019 och 2018 har inget avgängsvederlag betalats ut till
koncernledningen.
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NOT 1 Fortsättning

Rörlig Lön
Under 2019 omfattades koncernledningen svett kort- och ett långsiktigt
incitamentsprogram (rörlig lön), som beskrivs närmare under presentationen
sv riktlinjerna för lön och andra ersäöningar ovan.

Prestationskriteriet för VD, stabscheferna och majoriteten av
dix isionscheferna i det kortsiktiga incitamentsprogrammet för 2019 var
koncernens rörelseresultat. En medlem i koncernledningen hade viss andel
baserat på samma prestationskriterium sont VD och en andel baserat på ett
prestationskriterium anpassade till divisionen,

1 det tre år långa incitamentsprogrammet som inleddes 2017 och
avslut,tdes 2019, var prestationskriterierna för VD och övriga medlemmar
i koncernledningen baserat på koncernens rörelseresultat (vikt 75 procent)
och nettoomsåttning från produktsegment (vikt 25 procent j. Tröskelvärdet
för ackumulerat rörelseresidtat var för utbetalning och målet för att
maxiinal utbetalning 12100 MSEK respektive 11218 MSEK förden totala
prestationsperioden och för målet acknmulerad nettoomvättning från
produktsegment var tröskelvärdet för utbetalning och målet för maximal
utbetalning 33 941 MSEK respektive 38918 MSEK. Ersättningskomtnittén
fastställde det totala sammanvigda prestationsutfallet för det långsiktiga
prograitniet till 95,3 procetst.

1 det långsiktiga incitamentsprogramntet som inleddes 2019, är
prestationskriteriet lör VI) och övriga medlemmar i koncernledningen
koncernens ackumulerade rörelseresultat (vikt 75 procent av kriterietj och
koncernen ackumulerade nettoonsättning från produktsegmenten (vikt
25 procent av kriteriet) foråren 2019 till 2021. Ingen utbetalning kotmner
att ske avseende detta kriterium om ingen förbåttrittg har gjorts jämfört med
koncernens jämförbara resultat för 2018. Kostnaderna för det långsiktiga
ittcitatnentsprogrammet kostnadsförs löpande nnder det räkenskapsär då
ersättningen intjänas, baserat på ett prognostiserat utfitil. 1 slutet på året
genomförs en slutlig beräkning av årets koslttad baserat på det faktiska utlallet.
(tisleri ngar as’ tidigare redovisade koslttader for långsiktiga boisusprogram
redovisas också löpande vid uppdatering as’ det prognostiserade utfallet för
respektive plan under prestationsperioden. Då det långsiktiga prograntmet
sträcker sig över tre är kommer det slutliga resultatet att faststallas törst t slutet
av den treåriga prestatioosperiodett.

Utöver de ovannåtmnda prngrammen deltog ntedlensmarna i
koncernledningen bosatta i USA även i ett treärigt lokalt program. Detta
lokala program löper över tre år och vartannat år startas ett nytt program.
Programmet kan således komma alt ge utfall vartannat är. Maximalt möjligt
utfall i denna plan ntotsvarar den fasta årslönen vartannat år.

Pensioner
Verka tällsnde direktören
Verkställande direktören har en pensionsålder på 62 äroch omfattas av ITP
plattett för lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. Peitsionen enligt ITP
planen ska vara slutbetald vid 62 års ålder. Därutöver erlägger företaget en
pensionspremie på 40 procent av den del av den fasta lönen som överstiger
30 inkomstbasbelopp till en avgHisbestäntd pensionsplan.

Ovrigo medlemmaravkoncernledntngon
De medlemntar av koncernledningen som är bosatta i Sverige har en
pensionsålder på antingen 62 år eller 65 äroch omfattas av ITP-planen för
löttedelar upp till 30 inkomnstbasbelopp. Därutöver erlägger företaget för
några av koncernledningsmedlemnsarmsa en pensiottspremie ntotsvarande
högst 35 procent av den fasta lönen över 30 gånger inkttmstbasbeloppet. De
tnedlentmar av koncernledningen, sont är bosatt utontlands, omfattas av en
förmånsbeståmd pensionsplan med pensionsälder 65 är För denna medlem
uppgår den årliga rörliga lönen till högst 50 procent av den fasta lönen vid
beräkning av pensionsförmåner

Övriga anstätLningsviLLkor
Avgångnvedorlog mm.
För koncernledningen och verkställande direktören gäller sex månaders
öntsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag utgår med ett belopp motsvarande
macximalt 18 månaders fast lön om bolaget säger upp anställningsavtalet.

Den verkställande direktören och tre övriga medlemmar i koncernledningen
kan själv säga upp sina anställningar med rätt till avgängsvederlag enligt ovan
om en större organisationsförändring nI räflär som väsentligt begränsar deras
befattningar.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Revisionskostnaderna är inkluderade i administratiooskostnader enligt nedan
tabell:

Arvode och knstnsdsnrsättning titt rnsisnrer 2019 2018

Detoitte

Rvsisinnsoppdrag 8 7
Skatterådgivn’ng 1
Andra uppdrag 0

Totalt 10 9

Andra uppdrag avsåg främst rådgivning avseende skattefrågor relatenst till
ersättni ttgar till anställda.

0 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Rnretsekostnader’ 2019 2018

Perssnalkustnadnr 2 656 2 454
As- och redskrivningar 548 4t5
Direkt material 2 770 2 298
Ovriga rorelseknstnader 2 990
Totalt 9070 86

Exklvvctsrrx Sfl5lii tspvsmxr

Kostnader tor forskning och utveckling redovisas i resultaträkningetx sont
övriga rörelsekostnader Under 2019 uppgick kostnader för forskning och
utveckling till 247 MSFK (215).

Fina—s etta .nlakte’ 2019 2018

Räntnintäkler hanturliga ut pensiunslnrdringar 2 2
Ranteuntäkter hantörliga till tunansiella tillgångar värderade
till spptapnt anskattningsvärde 18 Tt
Ränteuntakter hantnrluga till tinansuetta instrsment
värderade tullverkligt vsrde i resoltatrakningen 71 49
Nettn valutaksi sfnrandrungar 5 3
Totalt 95 65

Finansielta kostnader 2019 2018

Räntnknstnsder häntnrliga till pensinnsskuldnr .49 —42
Ränteknslnader hänförtiga titt övriga tunansietta skslder
rndvvisade till upptopet anskattningsvärde -221 —234
Rantekostnader häntörtiga till finansiella inslrvmvnl
varderade till verkligt värde i säkringsrelalusner —55 —64
Räntnsnstnadvr hantärliga till finansiella instrument
värderade titt verkligt värde i ‘essitatråkningen

. 0 0
Rantekostnade’ häntärliga titt leasingskutder — —12 —

Övriga tinans ella kvstvader
,

.6—6
Totalt

* Koicsrno/ Vet tearnhct St aew och fjSj(1

Finansnetto

Fina nsnetto
—343 —366

—247 —281
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Skatter

Väsentliga delbelopp av inkomstskatten förde räkenskapsår som slutade den 31 december 2019 respektive 2018 fördelas enligt följande:

Sesttesastnea tedes ssd ressltatrdsnirgvn

Akluellakatt

Skatt på å’ets ressitat

Jesteing ter t 6-gate år

Total skatt

Uppskjvterr skatt

Uppkomst och åte-’torng av temtorere skilneder

Jesterog tor tdgere a

Effekt av ondrad s,rattesats

Totalt uppskjuten skatt

Summa skatter

Detta ronetattar
Skatt redovisad 1 övrigt totatreouttat

Aktsertetla netteernster och fortester hartoliga ttt

-89 71 pensorer

4 j Effekt ev erdrad skattesats

1 4

—95 —97

—1165 —953

Q-9sarde”g as srnst/tortsst på kassafledessakrrnger

Total skatt redovisad i övrigt totalresuttat

-

Total skatt redovisad utanför resuttaträkniogen

13 —49

13 —69

v:sr hedomning är aU de bokförda skatteskulderna air korrekta vad as-ser öppna beskattningsår baserat pa många omständigheter, inklusive tolkning av
skattelagstiflning och tidigare erfarenheter For information om skattemässiga eventualfrsrpliktelser se Not 30 Åtagrtnderr saint evertttstlförpltktelser oclt
eretttsaltillgdrtgetr.

Asdragsgilla och skattepliktiga temporära skillnader i balattsräknittgen för räkenskapsåren som slutade den 31 december2019 respektive 2018 sammanfattas nedan:

Uppskjutne
Uppse1utna seatteskalderoc5 oppsk1stne skatteterdr:ngar skett efordrioger

Fvrlastasdrag 100

Kandfstdrmger 1

Pevs oner och oarga lormåver efter aeststad asstallning 338

Asstailnngsfermåner 108

Irmater vita anleggnrngstltgångar

Materella anlaggn ngstrtigångar
Nyt t1a n de ratt sir tigå nga r/leasn gsks Id er

Perrad ser ngsferd

Va nu la get
Kallskatt attaedska datteniaretag —

9 nenseila titgånge 18

Ost gt

Netto uppokjutna skattebatanser

— 631 431

3 30 -27

81 -81 83 —83

67 - 47

18 —3 21 18 2 20
593 1 227 —634 530 1 086 —556

Nettot av uppskiutna skatteskulder oclt uppskiutna skattefordringar
for råkenskapsåren som slutade den 31 december 2019 respektive 2018
samtnanfattas nedan:

Fonand rg esuppsk1stra sketteseotderoc”
skettefard’rngar, netto 2019 2018

Ingående caians, nette 558 369

Uppsk1sten seatt redovisad! -eesitatraenger 95 97

Uoosk,sten skatt redsssad ssrgt totairesaitat —13 49

Ovieg tareaneade ester st 53
Vaiutaesrsditeresset 4 11

Utgående balans, netto 636 556

Per den 31 december 2019 uppgick koncerntens oredovisade avdragsgilla
temporära skillnader, exklusive forlustavdrag, till 7 MSEK (81. fabellen visar
storleken på koncernens förlustavdrag och när de forfaller:

Ån Octozo

2019 —

2020 —

Derefter eller ingen t dsg’a”s 4981

Summa redovisade skattemässiga törtustavdrag 686

Summa skattemässiga törtustavdrag för vilka ingen
skattefordras redovisats —

1 Skam ,c- bet Seer ge 5er era skar —s’- daretrer orstatat ett ‘ryka a adrag ae sterm de er
ae Jet skat’e’rass;a rderee_tter 1 as, er 2320 demde Forraitr sgsdvmststen iii

e’de ler hkjttrerrkvt Ss,cdrc’ Metar ;a— es arten endser- tig er både Seatteen-ee:b
kereartr r gsa nerv er sr” har ‘eererrgat målet 1 eammvr’aves

AvsLimning mellan skattekostnaden och resultatet fore skatt mukiplicerat med
den svenska skattesatsen för räkenskapsåren som slutade den 31 december
2019 respektive 2018 sammanfattas nedan:

Aestamning as etfekt.e seettesats

2019 2018

% MSEK % MSEK

Resultat före skatt 5060 4 531

Svensk skattesats —21,6 —1 083 —22,0 —997

Justereg tsr stlasdska seattesatsert
— 0,5 —27 0,2 it

Redsa sat reseltet från ntressefsretag,
satts efte skatt 0,0 1 0,0 0
Jsster-t:g ss skett fat t-d ge’e å’t 0,5 25 0,7 30

Ei sketteptrstrga nteeter 0,5 23 0,1 6

E1 oedregsg tia ksstnade’ 2,0 —99 - 0,2 -8

Oredve-sade ardenseatt 0,0 0 — 0,0 —

Eiteet ss fardsdt —gav skattesats 0,1 6 0,2 8
Dar ge poster —0,2 —8 —0,1 —2
Redovisad effektiv skatt — 23,0 - 1 165 -21,0 — 953

Den neger ja nitse:r - a. eerde iusterrng te- aterdsea skette,aL,,r aede’ 23’ 5 e’ - svea-asab
resjtetnt ac dr peslee ntektnn ae dvs seessne ek-altnsesksregnv trän 22 ii 214 ernest -

:ereer 20t 5 sas des res-at ,a etektes cc oSed styserse asa sam horns bag’e o’teetre skett
es ksertjv
Dcii pesrirea etiektes et sste’ rs ej skett tsr t d ger -år setet mart på asytsse eget -as
skettreesarte ‘ger tJS% sss’ ett resatt-at ert’ ssist g la4’ 5 ds es skettereers en

tt Orsaker titt des neger se eteker stel asdagsg e be’i’ade ester Sas .dsaktrge’ på
eedskr essg se geades;.t tt tsr-is de tt es-see sk agg’ iasks.rresembe.

St aoegr cc1 rts:c: NLba e J1a-afL;t,t’-3ttct’ FinansielLa rapporter
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/ Koncernons räkenskoper / Mode’ be-ian-yta taäenskaztet / rtt:c ‘:a:atfola- / Forn/rserrcrstt / K-e-t 1-at ad,ato / Dat:”mt

2019 2018 lskemstskett redse sed ate”fcrressitstrsknrgen

-1095 —915 Totalt

Uapse aten skett

25 59

—1 070 —856

2019 2018

38 -38

—25 -8

13 —69

13 —49

2019 2018

Uppskjatne
skattesenelder Netts

Upeskaatre Uppse1stne
seattetsrdrrnga- seatfeskulden Netts

5

0
267

530

29

— - 100 100 — 100
— 1 1 —

—10 366 254 -11 265

— 108 100 - 100
335 —335 0 355 —355

—262 6 199 —193

—530
—22

18
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Q Resultat per aktie

Före- och eller utspädoing 2019 2018

Årets resultat häntörligt titt moderbolagets
aktreagare 3095 3578
Årets resultat hänförtigt titt moderbolagets
aktroagare. exklusive större eogåegspester, MOER 4 263 3 578
Vägt genomsnittligt antat utestående aktier, före
octi efter utspädntng

-

742 173 645 540

ImmaterieLLa anLäggningstiLlgångar

Anskattningsvörde vid årets början
In ko p/r ovesterrn ga r

Ra ro tsetorvä rs
ur satjoingar/Utrungeringar

Orviktassticeringar

V,ttutakxrsdttorenser etc

Anskaffningsvörde vid årets slut

Ackumuterade av- och nedskrivningarvid årets början
Årets auskrivningar

Årets nedskrrvningar2 —367

Försätjnrngar/Utrangertngar
-

Vatutakursditferenserxtc 6
Ackumuterade av- och nedskrivntngar vid årets stut
Bokfört värde vid årets slut
o Ovrrg,r romaterietia trttgånq.rr besrir huvud nvtr0rn iv projr Jirvarv, ur-coser er-iv putvvt-aitr’r
ii lind kr-uri 05 lv gaxrtw Ur evruvvrvka tuygrxk rklvrrksarTrhr’tvrr ‘river-at titt ur-varvet ju 52 Tvs iv u 2017

Inga läneutgifter för intmatcriella tillgangar har aktiverats uttder 2019.
Kriocernens imotateriella tillgångar bedöms alla lxt hestänxd

nvttjandeperiod med undantag fisr koncernens vartumärken ‘flxunder txch
Jakobsson’s samt goodsvill. som per definition enligt 11115 har en obestämd
nvttjandeperiixdd. iltunder och Jakobsson’s har hedritnts ha sihestämhara
nytu)andeperioder eftersom de har en kital och växande ktrnsuinentgrupp intim
uttika nischsegment.

eSs’skricrringar har ktistnadstörts i resoltaträkningen enligt nedan:

Avskrvs ogar

2019 2018

Kvstvad tör sätda varor 3 —2
1 er sat1orvgskostvudor —23 —19
Admrvrstratrooskostouder —42—62
Totalt -68 -63

Prövning av nedskrivningsbehov
Kiiixcerixens goodseill ticit varutuärken med obestätnbar ttvttjandeperitxd
testas för nedskrivuxing årligen eller om det föreligger nägoit indikatutsix pä
värdenedgäng. Goodsvill (ich varumärken med obestärisbar nyttjandeperiod
har, i avsikt att kunna pröva nedskrivningshehos’, allirkerats till den lägsta
ixivan av grupper av kassagenererande enheter baserat på produktgrupper
och geografiska marknader, som följs upp av lednirsgen. En grupp av
kassagenererande enheter är inte större än ett rörelsesegtuent. Koncerixens
grxodxvill och varumärken med obestambar nyttjandeperiod är hänförlig till
följande kassagenerande enheter: verksamheten tör övriga tobakaprodukter
i USA, verksamheten for xnoist snuffi USA verksamheten för tättdprodokter,
verksamhet för övriga tohaksprodukter i Europa och verksamheten för snus i
Europa. De redovisade värdena för dessa grupper av kavsageixererande enheter
jämförs med deras ätervinningsvärde, vilket fastställs utifrån nyttjandevärdet.
Om det redovisade värdet är högre kostnadsförs noellanskillnaden i
resr-dtaträkningen som en nedskrivnittg.

Det beräknade ätervitsni ngsvärdet för samtliga kassagenererande
enheter har fastställts på basis av nyttjandevärden. Nyttjandevärdet pa
en kasvagenererande etthet beräknas nxed en värttecittgsmodell sottx

Resultat peraktie, täre och etter utspädorog. SEk6 2019 2018

Resuttat per aktie 2322 20 63
Justerat ressitet per aktie 2541 20 63

Bolaget hade inga utställda optioner och ingett utspädning avaköer.

Ovriga -mmuterietta
Vi amer-kon tullgävgart.

2019 2018 2019 2018

662 447
0 33 17

baseras pil diskonterade kassatlödeslreräkningar (DCI). Kassatlodena
pruignostiseras explicit för cix peritid av fem år. Kassallöden bortixm fem
år extraptrleras med hjälp ,ts en slutlig tillvixtlaktor. Kassallöden vinn
anvätsds t värderingsnntidellen prognitstiseras nsot bakgrund av historisk
erf,trenhxet tich prognoser, och i övrigt pä antaganden som ledningen anser
vara rintliga givet den hrasta ttsfiirmattrixs stina lions Idiganglig Kasvalltidena
ar baserade på tidigare resultat, branscherfarenhet och förväntningar på
markttadsutvccklingcn stan har godkärsts av lednttxgcn. Kassailodctt,t upprättas
separat for varje kassagenxerrrande enhet och inkluderar antagandetta vid
beräkning är försäljttingstillväxt, EBI’l’DA-marginal, rörelsekapital vich
iixvesteriogshehov, och slutlig tillväxtfaktor pä det fria kassallödct. Dc
prugnovtiserade kavsotltjdena diskonteras nxed en dtskonteringsränta sunt
bestäms specifikt för varje kasvagenererande enhet.

Diskonteringsräotortta beräknas geooox v-ägd genomsnittlig kapitalkostnad
(WACC) for varje kasvagetterattdc enhet. Beräkningen avkostnadein för
län baseras på lokala risktrta ränteniväer, lokala skattesatver och en för
Swedish Match specitik rantetnarginal. Beräkningen av kostnaden för eget
kapital baseras pä CAPM tnodelletn tCapital Asset Pricing Modell där
geuaonisnittsbeta för Isranveheun usterat fr-jr kapital strrrktttr, lirkala riskfria
räntor och en riskpieittie för eget kapital appliceras. 1 trch nxed att lokala
räntor ingär i beräkningetx av cl iskooteringsräntor, ärberäkoingarita av
nyttjandevärdet k.iosligt för ändrade marknadsförhällatxden.

När nedskrivningshelxovet för goodsvill och varu märketa ted obestämbar
oyttjandeperiod prövades under 2019 översteg nyttjandevärdet de
redovisade värdena för satsstliga kassagenererande enheter förutonn övriga
tobaksprodukter i Europa. 1 och med att den tyska förvaltuxingsdomstolen
i Bayern förkunnade sin diins och nxed förändrad dynamik inoox vissa
marknader har ledningen onsvärderat den framtida potentialen av
tuggtobak i vin nuvarande form, 1 nedskrivningsprövningen resulterade de
reviderade bedömningarna i att det beräknade ätervioningsvärdet för den
kavsagenererande enheten Ovriga tobaksprodukter i Europa uppgick till 1 098
MSEK, vilket var lägre än det redovisade värdet. Följaktligen resulterar-le det i
en nedskrivoiog ont 259 MDKK, motsvarande 367 MSEK, för Ssvedish Match
europeiska tuggtobakvverksanshet. De väsentliga ändringarna i antagatxdena
vid beräkning av ätersinningsvärdet tör den kassageiterande enheten Ovriga
tobaksproclukter i Eurorpa bestod av lägre framtida kassallirdets relaterat

*

lnamateriella anläggningstillgångar per den 31 december bestod av föliandev

Onsdmrtt

2019 2018

1682 1281 1655 1361

— 332

__33 60

1714 1682

— Totalt

2019 2018

3798 3089

33 17

578- 246

21 68

1676 1655

—39 —39 —820 —769

- 25 -23

—34 -l —34 —1
0 0 0 0
0 -1 54 115

662 462 3852 3798

—231 —193 —1090 —1001
43 —40 68 -63

-

- -367 -

—401 —39 —856

1313 1643 820

0 - 34 1 34 1
-27 0 1 -6 —26

—820 —260 —231 —1696 —1 090
835 222 231 2355 2708
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591 1? Fortsättning

till produkten chew bags i dess nuvarande form. Det lägre prognostiserade
kassafiödci motverkades delvis av en lagre diskonteringsränta till fölid sven
iusterad riskpremie håoförlig till den regulatorlika risk som föregående är
bedömdes som högre kopplat till ovissheten kring domstolsbeslut i Tyskland.

För mer information om domslutet. se avsnittet Finansiell översikt i
Förvaltningsberättelsen p.i sidan 71.

1 beräkningen av kassafloden för tidsperioderefter de prognostiserade
kassatinden har en slutlig tillvixtfaktsrr anvants for varje kassagrnererande
enhet enligt tabellen nedan. Känslighetsanalysen genomfördes genom att höja

diskonteringsräntan med t procentenhet eller minska den slutliga tillväxifaktorn
med 1 procentenhet. För alla kassagenererande enheter översteg mittandevärdet
det rednsisade värdet förutom för Verksamheten för övriga tohaksprodukter i
Europa. Om diskonteringsräntan skulle öka med 1 procentenhet, med övriga
antaganden srfmirändrade, skulle detta medföra en siterligare nedskrivning
om 231 MSFK för Verksamheten för ösriga tohaksprodukter i Europa Om
den slutliga tillväxifaktorn sksmlle minska med 1 procentenhet, med övriga
antaganden nforåndrade. skulle detta medföra en ytterligare nedskhvning ont
207 MSEK for \‘rrksamlseten för övriga tobaksprodukter i Furopa.

Onndw Esch oaramereen med obestemd nytt1endeper ed kassagenererande enheter

S1ultg Generr’..nrttlgt vägd
tiävaettakter kapitatknstnad töre

Kassagenererande erret 2019, % ssatt 2019, i

Verssambeten tsr övriga tenaksprodsster i USA 0,4

Verssamheten tar mani snett USA 0,8

Verksamheten tar tanderodakter 0,8

Verksamheten lär osnga tehakspmdukter: Europat 1,3

Verksamheter ter anas i Europa’ 1,5

_______________

Tetatt

_________

Inkluderar aur.mroe nej .k’v’amd r5tt ardeeercd om totalt 361 9SEK 3151
Irkiudc’ar vara torva’ mcl hr iriS ntt r—deperred am retaS 151 M5t5 ‘St

0 MaterieLla antäggningstitLgångar

Materiella anläggningstillgangar per den 31 december bestod av fölpande:

Slutt g Genomsnittligt vagd
trtlvastteste— sep tntveatnsd tore

2019 2018r svatt 2018, %

0,5 8,3
1.0 8,1

9,8 170 1,3 11,1

0,1

1620 1328 6629 6017

20 1 151 147

11 — 5

5 --1 —56 -87

108 42 369 iSt

Vatataksrsdtferenser nr 18 39 85 167

Anskaffningsvärde vid årets stut 1 562 1 620 6977 6629

Åckumulerade av- och
nedskrivningarvid årets början

Åetsaesvr m,ngar

Årets edssr sr,ngar

Skogsplantenngar per den 3 t december bestoel av följande:

Svrgsple”te rger 2019 2018

Bokfört värde vid årets början 126 139

Inkop och nyplanter og 7 6

Avversed skog tlyttat t.tt leger —8 —7

Fmsat1mngm och ava’ger nya- —23 —4

Omkioss tre’ ngor -16 —

Valstavs’sd rterereer etc 1

Bekförteärdeeidåretsstat 87 126

Koncernens skogsplanteringar består av poppel och tallskog i Brasilien som
per den 31 december 2tt 19 uppgick till 4624 hektar Trädens ålder varierar frän
nplantering upp tdl 33 or Skogett innehas i sylte att säkerställa tillgangen pä
virke för delar av produktoegmentet Tändprodukter

886 857 601 175 7134 6377

86 63 657 631 714 643

3 - 8 — 27

—19 -60 — - -80 -128

1 2 479 -225 0 0

2 -1 10 11 115 216

956 886 389 601 7882 7136

—1 0 —4319 —3959

385 —362

—9 —10

72 126

—74 -132

—4716 —4319

3168 2814

Den under året avverkade skogen vårderades tills MSEK vid tidpunkten för
avverkning och bestssd av 83623 kubikmeter virke.

Värdet pa skngsinnehaven värderas regelbundet till verkligt värde, baserat
på en uppskattning av volym och pa marknaden gållande virkespriser på
iämförbart virke med avdrag for försäliningskostnader. Volynauppskattnirsgen
baseras på alderskategorm och virkestyp, mätning av höjd och diameter på trdd
samt antalet tråd per areal. Förandringen i verkligt värde iör 2019 utgjorde ett
mntmnateriellt belopp.

Vid avverkning av koncernens tallskog finns krav ps aterplantering Vid
normal arlmg avverkning innebär detta att cirka 150 hektar återplanteras. Under
2019 aterplanterades 106 hektar 183) tallskog. För närvarande finns inget
motsvarande krav vad gäller psmppel.

Skogsplantertngar katt angripas av skadeinsekter, sjukdomar och
bränder Feir att minska dessa risker tillämpas ett program för skade och
brandbekåtnpning.

8,1 477

8,0 78

6,1 781

5,1 300

1 806

2018

457

78

170

8,3 1126

- 300

2130

Anskattningsvärde vid årets börlan

trkap/rnaesler ngar

Roi etsetmea ra

Fe ras 1, n ,r g a r/ aira ego ringa

Om 6 la as tre r- ngar

Mass ner och andre tnaentar er, verktyg och Pågående
Byggnader om markt teen sea antaggningm’ natattatroner ryantdggnnger Totalt-

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

—615 —569 —3116 —2867

—48 -42 —260 -215

—587 —543

—77 -85
—

— -8 —10 —1 - — -

Feraatnrngar/strangeringa 1 1 53 87 18 38 . —

Valaleksrad:ttemnaer etc —12 —24 -57 —110 -5 3 0 0

Ackumuterade av- och
nedskrivningarvid årets stat —676 —615 —3388 —3116 —652 —587 —1 —1

Bokfört värde vid årets stat 888 805 1589 1 312 — 302
.

389

l b1ggraderocr mark dIr marc osS mara’eroalt- rgarr lett nekie,r. a,irde ar 35 51SEK ‘261
I rara.e Turer es -rIa an:e’r-e5sar —gå— mre skogsrlerror,esar

Pagående nyanlaggningar hänför sig fråmtsst till investeringar i produktionsanldggningar.
Inga låneeilgtfter hrr naatertella anlaggningstillgångar har akuverats under varken 21tt9 eller 21118.

Av- och nedskrivningar under aret ono totalt 393 11SEK (352) belastade kostnad för sålda varor i resultaträkningen med 314 11SEK (2661,
administratiunsknstnader med 17 11SEK (20) och försåliningskosusader med 62 11SEK (65).

0
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Leasingavtal

Koncernen är leasetagare för ett antal tillgångar där fastighetsleasingavtal,
såsom hyra av kontors- och fabriksfastigheter samt lagerlokaler och förråd, står
för majoriteten av det totala värdet av koncernens leasingavtal. Koncernens
leasingavtal inkluderar också bilar, IT- utrustning, maskiner etc. Med
undantag för korttidsleasingavtal och leasingavtal av lägt värde, redovisas
varje leasingavtal i balansräkningen som en nyttjanderättstillgång och en
leasingskuld. Leasingbetalningarna är generellt fasta men ett begränsat antal
fastighetsleasingartal är kopplade till periodiska ändringar av ett mdcx eller
en kurs. Variahla leasingavgilter, som intr är beroende av ett index eller en
kurs, är exkluderade frän den initiala värderingen avleasingskulderna och
nyttjanderättstillgängarna.

Vissa leasingavtal innehåller optioner att förlänga ett leasingavtet med
en eller llera perioder eller all avsluta ett leasingavtal. Bedömningar sker
av sannolikheten tör att nyttja förlängrungs och appsägningsoptioner och
belopp avseende leasingbetalningar som inte har inkluderats i leasingskuld
per 31 decemher 2019 uppgick till 86 MSIK.

Den genomsnittliga leasingskulden var 2,1 är inkluderat bedömning av
sannolikhet an till,irripa förlängnings och uppsägningsoptioner.

1 .easi ngavtal per den 31 december bestod av töljande:

6 - 6
Vatsfnksrsdiffe’ensv etc 3 2 6
Bukt ärt värde vid årets slut 168 87 255

2019
Aaskrivningar på nyttjanderattstiltgängar 87

Variabla leasingasgifter snm vie ingår i varderingen as leasingskalden —25
Kastnad för knrttids leasingavtal -17
hnstnad för teasingastat as lågt ssräe —2
Ranta på leasingsketder -12

Resultat från törnalinreg eller avstat av nytt1anderaftstiltgångar 0
Totalt -163

Vrriahla leasingavgilter som inte ingår i värderingen av leasingskuldcn
kostnadsförs när de uppstår och avser främst kostnader för användande av
bilar och användandet av kontors- och fahriksfastigbeter.

Koncernens leasingskulder per den 3 t deeenrher bestod av följande:

Förfallustrukturen för koncernens framtida leasingkostnader inkloderade i
leasingskulderna, med en kvarvarande loptid om ett är eller mer, fördelar sig
enligt följande:

2019
2020 89
2021 59
2022 39
2023 26
2026 19
2025- 66
TotaLt 297

i’otalt kassaflöde för 2019 frän leasingavt,ml, inkluder,mt bctalntngar för variabla
leasingavgifter, kortlidsleasing och leasingas talan lägt vårde, uppgick hr 2019
till 138 MSEK.

Framtida variabla leasingavgitter som inte ingår i varderingeo av
leasiogskulden i relation till de fasta leasingavgifterna lörväntas i allt väsentligt
vara på samma nivå. För 20t 9 uppgick den relativa storleken av de rörliga
leasingevgifterna i lörhallande till de fasta leasingavgiltcrna till 23 procent.

Per 3t december 2019 hade koncernen tecknat leasingavtal ned ett
sammanlagt värde om 34 MSFK vilka ännu inte påbörjats. Åtagandena avser
hyra av fahriksfastigheter under uppbyggnad i Dominikanska Republiken med
förvåntat tillträde och färdigställande under perioden 2020-21122.

Operationella Leasingavtat enLigt lAS 17
Till och med 3t deeentber 2018, har koncernens leasingavtal rapporterats som
operationella leasingas-tal i enlighet nred lAS 17. Koncernens leasingkostnader
för operationella leasing.rvtal för 2018 uppgick till 103 MSEK.

Per 31 deeeTnber 2fft8 tisrlöll koncernens årliga minimileaseavgif ter. enligt
icke upps,igningsbara operationella leasingavtal med initiala eller återstående
löptider pä ett år, enligt foljande:

Minimileaseavgitter 2018

new ett år 91
Senare an ett är men innm lem år 115
Senareantemår 64
Totatt 299

Avstämning av operationeLLa LeasingförptikteLser jämfört
med IFRS 16 ingående baLans LeasingskuLder
Skillnaden mellan leasingavtal som redovisats som operationella leasingavtal
enligt lAS 17 och leasingskulder enligt IFRS 16 per den 1januari 2tf19 avsåg
i huvudsak undantag Mr leasingavgifter lör kortfristiga leasingavtal eller
leasingavtal av lågt värde. Vidare ökar koncernens leasingskulder av framtida
leasingasgilter för perioder snin omfattas av optimmer alt förlänga leasingavtalet
dår bedömning gjorts att det är rimligt säkert att denna option kommer att
utnyttjas eller bedömning att det är rimligt säkert att uppsågningsoptioner inte
kommer att nytttas. För ytterligare information se tabellen nedan:

Justeringar relaterade till prisavdringar ter framtida leasingaegitter 5
Summa odiskonterade teasingtörptiktetser att redovisas i
batansräkningen den 1 januari 2019 enligt HtS 16 328

Diskentvr:vgseffekt på leasingsketder -49
IFRS 16 ingående batans leasingskutder den 1 januari 2019 —— 279

Framtida ndisknnterade leasingkastnadnr :nkladerade i
leasingssatderna

2019

Nytt1avderdttstiltgåvgar

Anukaffningsnärde vid årets början

Tillkemmande
Aastatade
Årets avskrivningar

Omsarderingar

ra sig
heter Oerigf Tntalt

200 79 279

5 57 62
0 10 tt

46 60 -87

Ilelopp redovisade m resultaträkningemr sammanfattas redan:

2019
Cvi tfr:stiga leasingskaldnr Summa odiskanterade teasingförptiktetser per 31 december 2018 299
1 ångfr:stiga leaningskatder

. Avgår, avgifter ter knrtfristiga tessingavtal .7
Avgär. avgifter för Inasingavtal an lågt värde —3
Justeringar relaterade titi sanrelikheten far nytt1andef av fsrtangnings
etter uppsägningsaptinner 34
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0 Andetat i

Koncernens andelar intressetöretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden

AndeLar i intresseföretag
Swedish Match har en ägarandel om 32 procent i Malavsian Match Co. SDN
Bl ID., en igarandel om 25 procent i RH Road Cargo AB och en ägarandel om
19 procent i 011’ d.o.o.. Malavsian Match Co. SDN. Bl ID., är en distributör
av framförallt tändstickor OCh tändare i Asien. FR Road Cargo AB är ett
logistikforetag som genom sina dotterbolag tillhandahåller vägtransporter
med SMD Logistics AB som en stor kund. Under 2019 investerade Swedish
Match i en 49 procentig ägarandel i ett nvbildat tohaksdistrihutionsföretag i
Slovenien, 011’ don (OTP). Under det tredje kvartalet 2019 forvärvade 011’
två distributionsföretag i Slovenien och Kroatien. Forvärven har finansierats av
ett län frän Swedish Match som uppgick till 58 MSEK.

Siffrorna i tahellen nedan avser förändringen t bokfört värde på andelar i

intresseföretag:

ln t tv s set d totag

Bokfört värde i början av äret

Investeringar ntmsseforetag

Andel av nettoresultat 1 intresovforetag

Utdelningar från intessc’foretag -1 —3

Valutakursditferenser etc 0 1

Bokförtvärdevidåretsstut

_______________

42 26

0 Övriga Långfristiga fordringar och övriga fordringar

Langfristiga fordringar bestod per den 31 december av foljande poster:

Ovriga lårgfrstiga fordringar 2019 2018

Lärgfr.st:ga finansielta fordr ngar 1 155 820
Överskott pers;onsptaner 91 83

Ovr ga långfristiga fordr:nga 5 7

Totalt — 1251 910

långfristiga finansiella lördringar inkluderar valutakurssäkringar som
används för att reducera valutakursexponeringen av moderbolagets
obligationslan upptagna i utländska valutor ont 639 MSEK (690). l)en större
delen av det resterande värdet på dc långfristiga finansiella tordringarna
hänförs till livförsäkringar ett icke svenskt dotterföretag

Övriga kortfristiga fordringar bestod per den 31december av föl ande poster:

dyr ga kottfrist ga fordringar 2019 2018

109 154

61 23

205 385

375 562

Nedskrivningshehov avseende koncernen, lång och kortfristiga fordringar
uppskattas till oväsentliga belopp.

Nedan specificeras total finansiell ställning för inlresselöretagen och
motsvarande bokförda värden. Sssedish Match resultatandel för intresseföretag
redovisas med en eftersläpning på en månad, baserad pa dess interna
finansiella rapportering. Justeringar till följd av intressetiiretagens arliga
revision återspeglas i de efterföljande rapporteringsperioderna. Resultatet för
011’ har inkluderats fran förvårvsdatumet och omfattar perioden augusti till
november 2019.

Nettoomsdttr. og 552 631

Rorelseresultat 7 3

Resultat exklusive dvrgt totaVeauttatl 15 1

Årets totatresuttat 15 1

Summa omsdttningstdlgångar 236 133

Summa antaggmngsfltgångar 108 72

Summa kortfr stiga skalder 192 94

Summa tångfrist.ga skulder 79 57

Eget kapital 73 55

Eget kapitatandet 24 18

Ooodwll 18 6

Bokförtvärdevidåretsstut 42 26

Transaktioner med intresseföretag
Inom ramen för den normala verksamheten genomför Swedish Match
transaktioner med intresseföretag. Dessa transaktioner är prissatta enligt
marknadsmässiga villkor. fordringarpa dessa bolag uppgick till Il MSEK (23).
försäljningen till intresseföretag uppgick till 60 MSEK (p6). Skulder till dessa
bolag uppgick till 0 MSEK ( ). Totala inköp fran intresseföretag uppgick till
OMSEK(-).

Per den 31december 2019 hade Swedish Match aven en finansiell fordran på
OIP om 58 MSEK.

0
Varulager per den 31 december, efter avdrag för inkurans, bestod av följande

poster:

Varulager

Fdrdgvaru1ager

Produkter arbete

Råtobak
Övrigt insats- och
tärci san ngsnratervt 382 - 382 326 1 327

Totalt 159B 215 1813 1315 2851600

Under 2019 har varulagret skrivits ner nied 34 MSEK (32)
1 övrigt insats och förbrukningsmaterial ingår avverkad skog som redovisas

till verkligt värde med avdrag fcir försäljningskostnader. Avverkad skog utgör
en försumbar andel av övrigt insats och forbrukningsmaterial.

286

2019 2018 Korttrist ga finans ella fordringar

24 22 Mvmardesskattefodrirgar

13 — Ovr ga kertfi stiga tordnvgar

5 3 Totalt

nI ressotoretag

2019 2018

2019

Kort Lång
fristga frisfga Totalt

628 . 628

73 . 73

515 215 730

2018

Kort Lång
trist ga trist.ga Totalt

504 - 504

60 60

425 7C8
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Kundfordringar, netto, per den 31 december bestod av följande:

Ksndfordringar 2019 2018

Kondtordringor 1 733 1 661

Rose’s for osäkra fordringar —16 -26

Kundfordringarnette 1 719 1 636

Koncernens avsättning för nedskrivning av kundfordringar har, till följd av
ändrade förväntningar, förändrats enligt nedan:

Reserv för osakra fordringar 2019 2018

Oskfört värde vid årets ingång —26 —26

Avsoffe:ng —3

Äterer”n:rg 6 3

Nedssrsning 9 3

Vatotasorsdrfferesser, övriga avdrag ette’ trttskott etc 0

Bakförtvärde vid årets etgång —16—26

l’er den 31 december2019 hade kundfordringar. netto, om 68 MSEK (50)
lrrrfallit. Åldersanalysen av kundlordringar var fördelad enligt följande:

At der saevtys av kondferdr ngar 2019 2018

l fortal leo 1 651 t 587

ro fatfea c 31 dagar 59 37

Ferf altea 31—60 dagar 4 5

Ferfollnav6fldogar 5 7

Tstatt — 1719 1636

Sreedish Mateh har vanligtvis inga ställda såkerheter relaterade till
kundfordringar. De tio storsta kunderna står hkr 38 procent (36) as’ den totala
nettoomsättningeti. Kundtordringar är vanligtvis derrontinerade i lokala
valutor, villcet fär cii obetydlig inverkan på valutakursrisken Avsättningen hrr
nedskrivning av krirodtordringar hänför sig främst till osäkra kiiisdhrrdritigar
som bolaget riskerar att inte få in. Eftersom tiden till lorfall är kort och
kreditrisken ar lag hedoms nedskrivntngar avseende kursdfordrirtgar vara
irnmateriella. För ytterligare information, se Not 28 Prnrtrrsiellrt inatrtttrrernt och
ftrtntrtsiellnt risker.

0 Likvida medeL

1 rkvida medel 2019 2018

Kassa och back 935 778

Ovngakorttrrstrga placeringar 1 435 — 2 108

Tstatt 2 370 2 886

Uvriga kortfristiga placeringar bestär av placeringar hos banker och andra
institutioner

Q TiLLgångar som innehas för försäLjning

Per den 31 december2019 hade koncernen tillgångar sons innehas för
fnrsäljning till ett hokfört värde om 16 MSEK hänförligt till två skogs

planteringar i Brasilien. Ledningen fattade i december 20t 9 beslut om
att sälja de tvb skogsplanteringarna.

Det fanns inga nsotsvarande skulder för dessa tillgangar och det verkliga
värdet med avdrag för försäljningskostnader förväntas inte understiga det
bokförda värdet.

0 Eget kapitaL

Mål, poticyer och processer för hantering av kapital
För att skapa en god och stabil verksamhet har styrelsen i Ssvedish hlatcls
bedomn att koncernens ftnanspolicy ska vara att sträva elter en nettoskuld
som är ltögst tre gånger EBITA. Dverskrrttsmedel skall återföras till aktieägare
genons utdelningar och aktieåterköp. Ssvedish Mateh har ambitionen
att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel sunt i
normalfallet ar inom 40—60 procent av resultatet per aktie, med förbehåll
förjusteriisgar för större engångsposter Styrelsen föreslåren utdelning på
12:50 SER per aktie. Den föreslagna utdelningen uni 12:50 SER per aktie
nrntsvarar 19 procent av justerat resultat per aktie för året. Den föreslagna
utdelningen uppgår till 2040 MSEK baserat på det63,2 miljoneraktier som
var uteståeisde vid årets utgång. Utdelningen för 2018. som utbetalades 2019,
uppgick till 1 777 MSEK, vilket nsutsvarar SI procent av årets resultat per aktie.

Årsstäissnsan den 9april2019 beslutade om att förnya mandatet att
återköpa aktier upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom
beslutade årsstäintnan om indragning av 6,0 miljoner tidigare återköpta aktier
nsed naintidig fondensissinn utan utgivande av nya aktier med ett belopp
nsntsvaraisde nedsåttnitsgen av aktiekapitalet genom de indragna aktierna om
13 MSEK. Det totala antalet aktier i bolaget inklusive återköpma aktier efter
indragningarna uppgår till 170,0 nsiljoner aktier.

Under året återköpte bolaget 6,9 miljoner aktier för 2989 NISEK till ett
gemrnnrsnittspris av 428:03 SER. Per den 31 december 2019 uppgiekbnlagets
innehav till 6,7 usiljoner återköpta aktier motsvarande 3,96 procent avdet
imttal.s antalet aktier Det totala antalet utestaende aktier efter återkmrp, uppgick
till 163,2 niiljmsner vid årets slut.

Totala antalet iterköpta aktier och aekumulerade återköp som ingår i
balanserade vimrstmneclel finns nedan:

Arkomoterad effekf på
Antal aktier Itosestall eget kapilal IMSEKI

2019 2018 2019 2018

5739 5 889 —31 660 —28 928
Årefo rekop av egna aktier 6982 5700 -2989 -2512
Aesattning 1111 fri resers genom
rirdragereg av egna akfier —6000 —5850 13 13
Fondemission — — —13 -13
Återköpta egna aktier vid årets
stut 6721 5739 —36629 —31 660

Sedan återköpen inleddes i juni 21100 uppgår det totala antalet återköpta aktier
till 255,3 miljoner aktier och det totala antalet indragna aktier uppgår till
234,0 mtsiljnisser alctier. Det totala amstalet aktier som salts som ett resultat av att
nptinnsimsnelsav,sre lost in sina msptinner uppgick tiO 14,6 nsiljuner aktier. Sedan
återköpen inleddes har Ssvedisls Mateh äterköpt aktier till ett gennmsnittspris
uns t38:7l SFK.

För inlormatinn uns antal registrerade aktier i muderbulaget och kvotvårde
på utestående aktier, se Not 12 Eget kmipitnil i nsuderbulagets räkenskaper

Förändring av reserver för ackumuterat övrigt totatresuttat
och innehav utan bestämmande infLytande

2018

Innehav abe
Sakrrngs- Omrakeings bestammande

resere resers inflytande

Batansvidåretobärian —191 675 1
Årets ressilat osseende revehan
afae besfamm.aede ‘etlytsede — - 0
Årets omräkeiegsdifferees i

ottaedsk snrksamhef — 331 0

Omrok&ngsditterees osertord till
årets esottat — —2 —

Fffektra andel av feriedringar
i serktrgt aorde oå
kassattddessäkrregor 39 —

Skatt haeförlrg t.tl poster dvr;gf
tofatreeoltat’ —11 - -

Batansvidåretsstut —163 806 1
t For vtterli5are retormatroe om skattekompoeeerer som avser osrrga vosier r rutairesurrater. se

Not teasatter

Återköpta egna aktiervid årets
början
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1i51 22 Forrsattn:ng

Balans vid ärets början

Årets -osaltat asseende nre5av
utan eesta’n”andc rtlyta”de

Åruts arnraen “gsdttterens’
uttandsk aeesumhet

Säkringsreserv

Omräkningsreserv

Ø Räntebärande skuLder

At

Förpliktelser avseende ersättningar efter avslutad anställning per den 31
december redovisas i balansräkningen under föliande poster:

Orsattningart ttanstattda etterasstutad arstatttrg 2019 2018

Farmårseestdc otaer, ettcs’sutde 378 271

Ersattn’ngsr tsrs1ukaård ette asstuted anstitlmg,
nettuskutde’ 1 065 827
Ö g tlnqfrmst ga ersattnrgnr, nettosealder 8 8
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 1 451 1 106

Fo’rn.Srsnestarda planer, nettstttgårgar —91 —83
tnkluderat i övriga långfristiga fordringar —91 —83

Ersättningar efter avslutad anställning, nettoskuld 1 360 1 026

De förmånshestätnda pensionerna och koncernens pensionsskstld, netto, ökade
under året, till följd av negattva aktuariella omvärdcrmgselfekler främst ps
grund avlägre diskonteringsrdntstr sons dels-is motverkades avhögre avkastning
pa förvaltningstillgåitgarna samt av .±tuarieHa vinster från uppdaterade
dödlighetsanlaganden. Vidare påserkades de förmånsbestämda pensionerna och
pensionssktddcn av ttegatis a valutaetlekter.

1december 21119 upphävdes regleting as seende punktskatt relaterad till “Ilie
Patient Prttteetion atsdAlfstrdahle Care Act’; vilket resulterade i en tillhörande
plaoättdring av Swedish MatJi amerikanska ukvårdsplao efter as slutad
anställning. Som ett resultat av dethar en kostnad för tiänstgoring under tidigare
perioder om 22 51SEK redovisats under 2019.

Oversikt över koncernens förmånsbestämda
planer efter avslutad anställning
l’illsanatnans slår de amerikanska lorntanshestämda planerna efler avslutad
anställning i USA och pensissnsplanrn i Storbritannien för cirka 95 procent av
koncernens totala förmånshestämda förpliktelse.

1 USA har Ssvedislt Match två förmånsbestänada pensionsplaner, en
förmänsbestätnd platt avseende sjukvårdsersättningarefter avslutad anställning,
en kompletterande pettsissnsplatt för vissa ledaitde hefatttsingshavare samt en
låisgfristig platt för invaliditet. Pensionsplanrrna är funderade och hetalningar
hanteras av en fönaltaradminislrerad fond. Ovriga planer är generellt ofönderade
dar Sscedish Match gsir inbetalningar när förmånerna förfaller till betalniisg,
dock tryggades delar av de amerikanska sjukvård.sförmånerna under 2017 via
upprattandet av två stiftelser, i så kallade “Vulstntary Empltsyee Beneficiary
Assuciatiott trusts” IVEBA).

Den största penstonsplanen ittitefattar medarbetare inttm vår serksaniltet
i USA som tnte omfattas av kollektistörh,utdlade villkor uds är stingd for nya
furntanstagare sedan 2008. Platsen är en pestsiotisplan sunt bygger på en slutlig

2019 2018
genomsntttslön och sunt utbetalas till förmattstagarna i fornt av en garanterad
penstonsniva med livslang utbetalning. Storleken på uthetalningarna beror på hur
långe förmånstagaren har arbetat samt pa lönen de sista åren före pension.

Den andra pestsionspianeit omfattar medarbetare inom vår verksanshet i USA
somss berurs avkollektistorhandlingar och är öppen för nya förmånstagare. Planen
är en sä kallad “dollars times service pensiun plan’; där förmånslagarna Car en
garanterad pensioissnivå med lisslang utbetalning. Nivån på utbetalningarna

_____________

beror på förmanstagarnas anställsmingsttd och sikten faktor dollarn ska
tnultmphceras osed enligt faststailt i planen.

Ordinarie pensmunsälder för formånstagarna inom vår verksamhet i L’SA är
65 åroch uthetalningarna hörs inte med infiatitinen. Ftirvaltningstillgångarna är
fönaitarregistrerade stelt det finns särskilda penssonsplansfönaltare i enlighet
med attterikanskpenstttnslagstifttsing. Förs altarna assss arar gemensatnl med
Ssvedish Match ftsr hantering av platserna.

Fönaltningstillgångarna invesleras i enlighet naed “Statesnent oflnvestment
GuidelmitesI Investeringarna är säl diversifierade fsir att ett tslörstaänlig utveckling

____________

i en enskild tnvesteöng inte ska få någon väsentlig påverkan på de totala
tillgångarna. Strategin for att fordela tillgångarsma går successist mot en högre
andel räntebämnde instmment enhgt en räntematchningsstrategi som kallas
“Liahiity Responsise Asset Allocationt 1 takt med att finansieringskiget förbättras
konsmer feirdelningen mitt langfristiga låneubligatiuner, eller säkrade lillgangar,
att öka med en motsvarande mistskiting avavkastningsinriktade tillgängar såsom
aktier, fastigheter och hedgefönder

Aktuariella värderingar sker årligen förde amerikanska planerna och tidigare
har inhetalstingar gjorts för alt uppölla krasen på mininaifondering om minst
811 procent, i enlighet ned amerikanskpensiunslagstiftning, tich diskretionära
inbetalningar har gjorts föratt undvika begränsningar i förmånerna.

Den anaerikanska stitkvårdsplanen erbjuder kraftigt subs’entionerad s)ukvård
för medarbetare och deras förmänstagare efter pensiomteving. För medarbetare
som inte onsfattas as’ kollektistsirhandlade villkor stängdes planen för nya

terehav utan
Sakr rgs- Omräke:ngs bestdm—aede

2019 reserv reserv ttytande

—163 804 1

— 0

191 0

0—rrdkeingsd tterees svertsd titt
årets -esattat — — —

Oftekte aedel as Idrandringar
ersl gt ssrdv på

kasssttsdesnasrnga 122 — -

Skatt naisrl;g tit poster sir;gt
tetatresaltat’ —25 — —

Balans vid årets slut —66 995 1

Fr— ytieri;re etarmar is om skattekempesenter sam arne— ore5a pastor’ tstaiesuitatet, se
rar tOS5arte

Såkringsreserven innefattar ackumulerade förändringar av verkligt värde pa
kassalludessåkringar hänforliga till säkring av r,interisker.

Onarakningsreserven innefallar alla s-alulakursdillerenser som ttppslår vid
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter sunt har
upprättat sitta finatusmella rapporter i ett annan valula än den valuta snitt
koncernens finansiella rapporler presenteras i. Nlnderholaget och koncernen
presenlerar sina finansiella rapporter i svenska kritnor.

Reserv för verkligt värde

Reserven för verkligt värde innefattade den ackunsulerade nettoförändringen
av verkligt särde ps finansiella tillgångar sstm kan sälias lill dess alt tillgåisgarna
las bort från balansräknsngen eller skris s ner

Koncernens ränlebärande skulder hestär av ohlmgatiunslan tsch inkluderar även
leasoigskulder med hönan 1 ianuari 20t9 i ttch nted tilläinpitingen av IERS
161 easingavtal. Forlallostrukturen för koncernens langfristiga raittebarande
skalder fördelar sig enligt föliande.

2020 — 1 301

2021 1898 1 845
2022 1 443 1 409

2023 2223 2155

2024 3160 3077
2o2sscksv_.arn 3598 2493

Totalt

______________ _____________

12302 12282

Koncernens kortfristiga räntebärande skulder per den 31 december bestod as
följande pssster:

Kar tt-st 93 rastesarsnde ssstje- 2019 2018

Katt’ st 8 det as tåsgtr’st as län 1 300 1 228

Kartt st ga oasqsestde 81 —

‘Jt—sttade cnecers sr rgssrviiler 1

Totalt 1380 1229

Se Mml 28 Fstsssmsmellu itmatrmsmstcttt rtclt fostsisiellit risker för ytterligare
information om rantebärande skulder.

0 Ersättningar tiLL anstäLLda efter avsLutad anstäLLning

Koncernen har förmånsbestämnda pensiunsplaner i ett antal dmstlerföretag där
de anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på deras
pensionsgrundande inkomst samt antal tiänstgöringsår
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NOT åå Fortsättning

förmånstagare frän 2008. Planen är fortfarande öppen för nya förmänstagare
som omfattas av kollektivförhandlade villkor. Utöver sjukvårdsförmåner för
pensionärer innefattar planen även livförsäkringsförmtner.

1 Storbritannien tillhandahåller Sseedish Match en fonderad pensionsplao för
tidigare anställda vid Swedish hlatch UR Limited med förmåner baserade på
slutlönen. Cirka 70 procent av förpliktelserna är hänförliga till förmänstagare
som rrdan får pension utbetalad, och till personer som de bar försörjningsansvar
för Resten är häntörlig till törmänstagare som kommer att gä i pension senare.
Det finns inga aktiva thrmånstagare som fär ytterligare förmåner och inga nya
förmänstagare kan ansluta sig till planen.

Pensioosplanen otgör en separat legal enhet och ett separat fötwaltningsholag.
Swedish Match UR Pension frostee Limited, ansvarar för förvaltningen av
planen. En tredjedel av ledningen i förvaltningsbolaget otses av förmänstagarna
och två tredjedelar av Sseedish Match. Efter samråd med Ssesdish Maich fastställer
föivaltningsbolagets ledning regelbundet den strategiska fördelningen av
tillgåugarna utifrän experters råd med hänsyn till risknivån.

1 slotet av20t 1 vidtog förvaltningsbolaget omfattande åtgärder för att
minska risken genom att teckna livrånteavtal som täckte samtliga åtaganden
för pensionsothetalningar vid den tidpunkten. Förvaltningsbolaget följer för
närvarande cnhred tillvöxistrategi för resterande tillgångar, men letar aktivt efter
möjligheter att minska risken ytterligare näroch om fonderingssituationen tillåter.

Ovriga pensionspianet; som representerar en mindre del av koncernens totala
andel pensionspl.mer, år förmånsbeståmda planer dår törmånstagaren får en
ps anterad pension med livslång othetalning eller cii klumpsnmtna i samband
nmcil pensinmssdatomet. Merparten av pensionsutbetalningarna kommer från
hmrv&ilmaradtninistrcrade fonder. Det lions även ett antal smfonderade planer
dii ksmncernen uppt’ller peosionsförpliktelserna i takt med att de förfaller

1 l.stteriogen av förvaltningstillgångarna omfattas av lokala bestämmelser och
lokal praxis i respektive land, vilket även gäller förhållandet mellan Ssvedish
Match och förvaltningsbolageu (eller msitsvarande) och deras sammansättning.
Smeedish Match smch förvaltningsbolagens styrelser ansvarar gemensamt fsir
styrning av planerna, däribland investeringsheslot och inbetalningsschentan.
Förvaltningsbolageos styrelser består as’ företrädare for Ssvedish Match cli
törmänstagarna i enlighet med respektive plans staslgar

ahellen nedan specmliceras nettoskulden avseende lörmånsbaseraile
åtaganden efter avslutad anställning:

Ersattnisgar tsr
Fsrmånsbestsmda sjaksård efter

pensisnsptansr seststad asstaltnisg

2019 2018 2019 2018

Nasardet as tsnderadc förpliktelser 3 723 3 129 1 167 95t
Fsrsattningstltgånqarnas serktiga
saide —3666 3110 -102 —126
Underskott 1+), netto 78 18 1 065 827
Nasastet as stasderade förpliktetser 208 170 —

Nettoskuld lai i batansräkniegen 287 188 — —

Betapp i batanoräkningen
Sketder 378 271 1 065 827
Tillgångar —9t —83 — —

Nettetittgång l-)/nettasketd 1+1 i
batansräkningen 287 188 1 065 827

Aktuarietta antaganden
Koncernens forntänsbest,imnsla pensioosplanerberiknas utiträn aktuariella
värderingar. Akinariellt värderingarberålutas utifrån akutariella antaganden når
det diskonterade nuvårdet av förpliktelserna ska fastställas. Viktiga akttiariella
antaganden är exempelvis diskssnteriogsränta, Iramsida löneökningstakt, inflation,
tramtidadödlighet och uttvckhogav sjukvårdskostnader närtillämpligt.

Diskonteringsråotan fastställs per land baserat på avkastningen för förstklassiga
foretagsobhgationer ned lämpliglöptid elleravkastningen på statsobligationer för
lander där en fungerande marknad med förstklassiga föremagsobligationer inte finns.

Förde amerikanska förmäosheståmda planerna faststållerSsvedish Match
diskonteringsräntan som anvåttdsvid beråkningarna avpensionsförpliktelserna
baserat på cii rättta som matehar nuvärdetav de framtida kassafiödena i planeti med
motsvarande ränta på avkastoingskurvan (yield eurvel.

Diskonteringsräntan som används sid beräkning av råntekostnad på de
anserikitmka pensmoosförpliktelserna samt intjänandekostnaden arsamma
diskonteringsrånta som stppksmmnmer fråoatt matcha nuvärdrt av framtida
kassafiöden på petmstotssförpliluelsen respektive intjåtsaamdet.

Förde större förmånsbestämda planerna i USA tillämpas samma process på
planens kassaflöde för intjänandekostnaden för att ta fram diskonteringsräntan
som används vid beräkning av intjänandekostnaden.

FörösvigaplaneranvänderSsvedish Mameh metoden med en eågd genomsnittlig
diskootcritigsrånta som utgörs avavkasttmingskurvan lyteld curve) som använts för
att värdera förpl&telsrn.

Antagandeim avseende framtida dödlighet baseras på publicerad statistik och
dödhghetstal flOtt respektive land. Ränteintäkterna på förvaltnitmgstillgångaroa
baseras på tf iskonteringsränta och utgören kompssneot i avkastningen
på törv.ilhttingstillgångartma. Ändrade antaganden kan ge upphov till
omvärderingsskilktader, det vill säga aktuariefla vitmster och förluster, vid
värdering tv koncernens förmånsbestämda förphiktelseroeht resultatet från
förvaltmsitigstillgängarna. Dettotata beloppet pä aktuariella vinsteroeh förluster,
i enlighet med den aktuarieåa värderingen, redovisas i övrigt mntalresultat när
det mtppstär utom förden amerikanska långfristiga planen för immvaliditet där
aktuariella vinsteroeh förluster redovisas i resulmaträkningen.vilka uppgiektilt
ett immateriellt belsmpp per 31 december 201 g Det totala beloppet för akluariella
vinster tids fsirluster redsmvisas, vilket innebär att koncernens nettopetssismnsskold i
halansråkttittgetm inkluderarallaaekumrtlerade aktuariella vinsteroch förhiuter

Väsentliga risker i koncernens förmnsbestämda
planer efter avslutad anställning
Förändringar i avkasttmitmgen på företags- och statsohligatismoer skulle päverka
pensionsförpliktelserna. Minskad avkastning skulle sänka rhiskotstertngsr.intati
mest okade pensionsförpliktelser i redsmvisningen som följd. För fonderade
planer nsotverkas emellertid detta av ett ökat värde på fimndernas
obligationsinnehav. 1 makt med att Ssvedish Mateh gär över nmnt lämiebaserade
investeringar, kommrr demmna mtmotverkamm att öka med minskad risk som fmiljd.

Vissa pensionsförvaltare inneharaksier vars tillväxt förväntas överstig,t
förpliktelserna på lång sikt samtidigt som depå kurt sikt medför volatilimet
och risk. Svag aktieutveekling minskar det funderade resultatet och ökar
både redovisad ksmstmsad mich nödvändig finansiering. Sunt nämnt ovats asser
Smeemhishm Match att pi sikt niitmska riskmvätm på imavesterlimgar i aktier genuint
att investera mer i rämmtehiiraode tillgångar sunt bättre nmamehar förpliktelserna
i enlighet mmmcml dcii strategi mitt låmtebaserade investeritmgar som fastställs i
itmvesterimtgsrikthimtjerna “Statemetat of lmss estmmment Gmtimhehitses’ Platserna ger
fiirmnstagarna lmmeh ofta dvemm deras makan förnsåmmer under sin livstid. Okad
fuirvämmmad livslängd leder därmed till ökade pensionsfsirphiktelser

Andra risker smmm planerna är exponerade för är bland annat riskems fiir högre
prisinflasimmn, vilket skulle innebära atl pensimmnsutbesalningarnahhir högre.

De amerikanska sjuhmårdsförphiktehserna innehåller anmagandems
mmm fraimstida ökade sjukvårdslermstmsader i USA lsjokvårdstrendenl.
Om the faktiska krmstnadsökmmimmgartma blir större än the antagna kotnmer
sjokvärdsförphiktehserna att öka.

Viktigare aktuarielha antaganden på hahansdagen luttryekta som vägda
genotosnittl:

Rnneernnn

Ersättningar för
sja’ssård efter

aaslufad anstattning

2019 2018

— 6.2 6,7

Känstighetsanatys fdr viktigare antaganden
Förändringar i diskonseningsråntan kan få väsentlig effekt på kmmncernens
förmånsbestämda förpliktelser En ökning av diskontrringsräotamm med
0,5 pomeent skulle minska den totala förmånsbestämda fiirphiktehsen med
347 MSEK och en minskning av diskonteringsräntan med 0,5 procent
skulle öka den totala förmnånsbestämda förpliktehsen med 378 MSEK.
Effekten av kånslighetsanahysen baseras på en fmiråndring av antagandet imm
diskonteringsränta med övriga antaganden oförändrade.

Förässdriogar i övrigt aamtagammdrn beraknas inte få nägmiti våsetnthig effekt
på koncernens kirmänsbeståmda förphiktelse. En förändring av framtida
ärliga löneökningar eller inflation med 0,5 procent beräknas påverka den
totala frirmånsbeståmeha förphiktelsen med omkring t proeesmt för respektive
amitagande moed (ivriga ammtagandeo oföråmsdrade.

*

Ersdttningarnftrr aeslsfad
an sf a ln ing

Akluariella antaganden

Förmånsbestamda
pnnsionsptaner

2019 2018

Diskanteringsrdnfa, %

tnflatinn, Jo

Framtida ärliga töneökningar, %

Framtida årliga pnnsinasakningam; %

Årlig atseekfing se
s1aksårdsknstnader, ii,

2,9 3,9 3,t 4,2

2,4 2,5 2,5 2.5
3,3 3,3 3,2 3,2
2,9 3,0 - —
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t431 Za Fnrtsattntng

Far-niansbestamda tarptietetse

Förmånsbestämd förpliktelse vid
årets början
Kastnader för tanstgnrrg

Rantekastnader på terpbktelser

Aden nstratasknstrader

Engångsbetaln ny

Inbetalningar 1-ån planerras
termår slags ra

Utbetalda ersattnngar

Betald skatt

Fnrendrrng an finans etta antaganden

Fnrand nyss demagratiska
antaganden

Pent 1 på tnrmänslagarna
tarminsbestamda terplrktetser

Aktna termårstagare

25 24 11 12

31 18 21 0
23 26 11 12

—108 —92 —4 —5
120 102 39 35

Ersattningar ter
Fermånsbestamda s1akaåd etter

pensrensptaner anstutad anstdlln ny

2019 2018 2019 2018

5106 3766 1360

Den faktiska avkastningen pa fönaltningstillgångarna sar positiv lör 21119 och
uppgicktill 562 MSEK jämfört med en negativavkastningom 102 MSEK tör2Ol8

Forvaltningstillgangarna per den 31 december bestod av följande:

Fenaattningsi Ilgångar

Act ebaserade instrarent

Sedd nsvarnent

Fast gneter 135 4

0agatUgångar’ 945 892

Totalt 3766 3236

Act ebaserade stramart utger ab aasnnttyhet nstenadn akter Kvenernens
teraatte rgs Itgi—gar —mtatar inga ngaa aktier
5 bc:5darda da kantar e g tA tv-anta has att fvrsab- ngbs’ag tar paes nasparen

Förändring av förmånabeatämda förptiktetser

och förvattningstittgångar

Förandringarna i den förmånsbestämda förpliktelsen under 4ret bestod av

foltande:

Intäkter och kostnader för förmånsbestämda
planer redovisade i resuttaträkningen

Belopp som redovisats i resultatråkningen bestär av följande:

Ersattn ngartör
Fnrmånsnestdrnda s1akaård etter

penstnnsplaner asstatad anstattntng
Ersattn ngar ette aaslatad

2019 2018 2019 2018 anstdttr ny, ntaktar ach kastnadar

Knstnader tar tdrstgdrng
3298 3216 951 1 006 Rantakastnadar PI törptiktetser

68 62 42 24 Rarteirtakter p4
126 102 39 35 taraattnngst Ilgängar

0 —
— Admin statinnskantnader

—5

Ersattn:ngar för
Förmlnsnestamda siakvård etter

nens nnsataner avstatad anstattnirg

2019 2018 2019 2018

68 62 42 24
126 102 39 35

—116 —92 -4 -5
5 0 -

78 77 54

11
Nettokostnad redovisad i
resutlaträkningen 91

-
- 4 4

--173 -160 --43 -32 Nettokostitader for törmånsbeståmda planer redovisas under följande rubriker
—1 —1

- i resultatråktringen:
518 -172 188 —174

—49 14 —51 —5

Ertaranbetsbaserade antaganden 1 42 3 5 Ersattningar etter anstatad

Vatataearsd ttarenser 143 229 34 89 anstattnirg, intakter ack kastnader

Förmånsbestämd förpLiktelse vid - - —

-- Kastnad tar sålda narar

årets stut 3931 3298 1167 951 Administatanskastnadar

20t9 rhtadara en h tead am 2/MAt K san avser ttanstsar ng under t d aarn ner cdv- ratatneat Pnrsataningsenstrader
titt dan amer 5 ruSa kairdsnt ner

- F nans-atta rtaktar

Ersattnngcr tar
Farrnlnsbestdmda siavnård etter

penniansptarer avstatad anstattn ng

2019 2018 2019 2018

470 400 —

Ersattningar tar Fnansatla kastnadar
Fdrmånsbastamda scakvård etter

Nettokostnad redovisad ipensinnsplaner anslutadanstattnng
resuttaträkningen —— — — - 91

2019 2018 — 2019 2018

1 335 1135 607 518 Intäkter och kostnader för förmånsbestämda
pLaner redovisade i övrigt totatresuttatFnratbatatt ttl tnrmånstagare

ezs nnerade 1 764_ 560 433 Belopp som redovisats i övrigt totalresultat består avföljande:
Balans vid årets slut 3931 3298 - 1167 951

vägd genomsnittlig längd på
törmånsbestämdapensiensplsner l4årl3ar isär - 16 ar

78 77 - 5

Forändringar i forvaltnittgstillgaitgarnas verkliga värde under året bestod av

Ersattngar etter avslatad
anstall ny, ntaeternrh enstnader

följande:

Ps-avOn ngst llgängar

verkligt värde vid årets början
Rdrtnntakter på
tnrvaltn ngstllgångar

Adminstrat anseastnadnr

E ny å n ys be tate ny

lnbetatnngar trån at betsy care

Inbetalningartrår anstdttda

Utnetatda ersättn nyar

Betald seatt

Aakastr!ng pI tnrsaltn nyst Itgårgar.
cccl -antentakter

Valataeasd ttrrnsa

Förvattningstittgångars verkliga
värde vid årets stut

Aetaar ella enster scA fantaster
Ersattninga- för anseende tarptctelsar, enki sdrsk Id

Farmånsbestamda sakaård etter Ineaseatt 670 143 140 —173
pens snsptanar avslutad anstalin ny

____________________-

——

——-————— Ankastn nypa tnevattningstltgangar,

2019 2018 2019 2018 eekl rantaintakter 437 196 -7 3

3110 3035 124 135 Nettointäkt 1—1/nettokostnad (el
redovisad t övrigt totalresuttat 32 53 133 —171

114 92 4 5

—11 -6 0 - Ersättningar titt anstäLLda efter avsLutad anstäLLning per tand
— —5 —

— Förmånsbeslåmda pansionsplanar och arsåttningar för siukvård efter avslutad
35 139 1 2 anställning per väsentligt land fördelar sig per den 31 december enligt följande:

- 4 4

—173 -160 -43 -32

1 -1 —

- 2019

437 -196
133 211

USA
7 -3

Starertannien
5 12 -

Oaniqa aarldae

36 3110 102 126 Totalt

Fdrvattntnys
Nanarde aa tttgångarnas Nettaskuld/t ttylng

terptiktetsen eark0ga narde i balansrakningen

4046 2737 1309
806 767 39
254 242 31

2018

USA

2019 2018 Starnt,tann en

1246 1267 Orgovanlden

1420 1071 I9! - —

Fanaaltngs
Nunarda as 1 Ilgångarnas Neltnskaid/tttgå g

tnrpl ktetsan nakt ya nade balassrakningen

3342 2339 1003

690 665 25
226 220

4258 3234 1026
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Avsättningar för inkomstskatter
Till följd av tydliggörandet i IFRIC 23 som tillämpas frän och med 1januari
2019 bar avsättningar för inkomstskatter omklassificerats till skatlesknldcr i
koncernens balansräkning. Under 2018 var avsättningar Dir iukomstskatter
hänförliga till skattetvister och andra skatteförpliktelser.

Avsättningar omstruktureringar
Avsättningar för omstruktureringskostnader redovisas som avsättningar för
omstruktureringar. Avsättningarna förväntas normalt tas i anspräk inom ett är.
men en viss andel väntas dock tas i anspräk inom fens är.

Övriga röreLseavsättningar
Rörelserelaterade avsättningar som inte är hänförliga till omstroktoreringar
eller uppskjuten ersättniisg redovisas som övriga rörelseavsättningar. Ovriga
rörelseavsättningar är främst hänförliga till avsättningar för rabatter relaterade
till försal)ningstransaktioner. uppskattade framtida produktreturer och
avsättningar för utestäende inlösen av rabattkuponger Avsättningar som
avser rabatter. returer och knponger förväntas bli iansprakstagna inoni ett
är, men som under perioden ersätts av nya avsättningar. Dessa avsättningar
Massificcras som kortfristiga.

Uppskjuten ersättning
Avsattning för uppskjuten ersättningavserden längsiktiga delen av de
längsiktiga incitamentsprogransmen till ledande befattningshavare, vilket
kommer att regleras inom tre är. Vissa anställda kan välja att skjuta upp en
del av ordinarie Lön och/eller bonus till ett senare tillfälle och de kan skjuta
fram sin ersättning till den dag dä de gär i pension. Frän pensionsdagen
kan utbetalningar spridas över en period som inte fär överstiga 15 år. De
oppskjotna ersättningarna är investerade och försäkrade genom företagsägda
livförsakringar Avsättningen för den uppskiutna ersättningen förändras varie
är baserat pä avkastningen på investeringsbeloppen. Följaktligen, uppskattas
nuvärdet av den uppsk)utna ersättningen motsvara den initiala avsättningen
för den uppskjutna ersättningen plus ackunsulerad avkastning. Avsättning
för nppskjuten ersättning avser den längsiktiga delen av de längsiktiga
incitamentsprogrammen till ledande befattningshavare, vilka kommer att
regleras imsomn tre är. För mer information om incitamentsprogrammen och
den rörliga lönen se Vem 6 PersonmiL

För mer information om avsättningar tör pensioner se Not 24 Ersmfttningmmr
till ummotulldim efter omrslmmtmmd mmmmstmfllemmmg.

.
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551 24 Fnrtsattning

Väsentliga aktuaöella antaganden per den 31 december 2019 per betydande land (ottryckta som vägda genomsnitt):

USA Smnrbritannien Ösriga närlden
Ersattningar för

Fermånsbeslämda s1sknårä etter assistad Färmånsbestamda Förmänsbesiamda
pensionsptaner anställning pensisnsptaner pensiansptaner

Astuarietta antaganden 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Diskenteringsränta. % 3,1 4.2 3,1 4.2 1,9 2,8 6,1 4,7
lvttatinn, % 2,2 2,2 2,5 2,5 3,3 3,4 2,3 2,3
1-ramtida årliga lsneäkningan 06 3,2 3,2 3,2 3,2

— 5,5 5,7
Framtida årliga pessiensökningar, % -

— :. -

— 3,2 3,3 1,4 1,5
Ärlig stserkting as slsksärdsknstnader, ° —

— Z_...p.2 6,7 — — — . —

Förväntade inbetatningar nästa år inte redovisas sons en formänsbestämnd plan utams Alecta planen redovisas
Fnrvantade inbetalningar till förmånshestämda planer för ersättning elter istallet som en avgiftshcsf ämd plan .Sicedmsls Matclm inhctalnmngar nIl
avslutad anställning uppgar till 43 51SEK för heläret 2020. Alecta uppgick per den 31 december 2019 till 38 MSFK (36). Det motsvarar

0,18 procent (0,201 avde totala inhetalningarna till Alecta. Ssvedish Matcb
Avgiftsbestämda planer aktiva lörnsänstagare i planen utgör 0,08 procent (0,08) av det totala antalet
Koncernen har vissa lorplrkielser enligt avgif tslrestansda penssmnsplaner. aktiva förmänstagare i planen. Alecta hade i december 2019 en kollektiv
Inbetalningar till dessa planer bestäms avvillkor i respektive plan. knnsolidermngsgrad på 148 procent 11421. Kollektiv konsolideringären
Kostnaclerna for avgiftshcstämda planer redmsvisade i äreis resultat räkniing bulfert Dir Alectas försäkriegsätaganden ntot variationer i kapitalavkastning
uppgär till 160 51SEK 1142). och försakringsrisker. Det utgörs av skillnaden mellan Alectas tillgängar

och fdrsäkringsätaganden till försäkringstagare och individuellt försäkrade.
Plan som omfattar fLera arbetsgivare Den kollektiva konsolideringsnivän ska normalt tillåtasvariera mellan
l-nrtjanstemän i Sverige finns det en lörsakringsplan som omfattar flera t2S ocls 175 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivä understiger
arbetsgivare i Alecta. Till följd av att det inte g.ir att fä tillrackhg information 125 procent eller överstiger t75 procent ska ätgärder vidtas i syfte att skapa
om respektis’e kunds tmirpliktelser och tillgängarnas verkliga s’,irde kan planen förotsättningar for att koissolideringsnivän ätergär till normalintervallet.

0 Avsättningar

1 .uigtristiga och kortfristiga as’sättn i ngar bestod per dcii 3 1 december av tol)andc poster:

Längtrisiiga ansattningar 2019 2018 Ksrtfr’stga ansättregar 2019 2018
tnkamstskalinr

- 1Q Omsirsaturerivgar g
Omstrsktarnringar 3 3 Övriga rnrntseavsaltn:ngar
Övriga rarelseansaitningar 4 6 Summa kortfristiga avsättningar 293 98
Uppskjsten ersatining ....2!.. — Samma tångfristiga och kortfristiga avsättningar 677 556Summa långfristiga avsättningar — 386 - — 656

Avsattningar har under 2019 törändrats enligt nedan:

Avsättningar tar Avsaitnirigar Önriga rörelse- Uppskuten
Assattningar inkamstskatiar nmsiraktsi ni ingar assattningnr ci sättsing Summa
Boktört värde vid årets början 100 6 100 367 556
Ärnts avsatiningar

— 3 479 99 581
anspräktagna avsättningar

. -6 -294 —59 -359
Ätnriarda assattningarsnderäret ech andrsde uppskattningar

—
— —1 —2 —3

Ornklassifivvringar —WO 0 12 —18 —106
Omrakningsditterensnr etc.

—
— —1 11 10

Bokfört värde vid årets stut
- 3 296 378 6fl
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Q bvriga skulder

Övriga längfrisriga skulder bestod per den 31 december av fluliande:

Or go -3—gO st go ssutdr 2019 2018

Icke rartebkrsnde längfr st ge skulder’ 50 59

Längfr st.go 1 nuns-elta skulder, dersat 2 2

Sal1rsvers, lama’s Gatlurdssnus -- 31

Totalt 52 93

(ivriga kortfristiga skulder bestod per den 31 december av följande:

Ovrgu surltr,st-gu ssulde

Tubakuskuilar

Mervardessutteskeld

Karttrslga Frans ella ssutder, de’vai

Sullrevers, ldrvdm Gstlundssnus 32 —

Övrigt

___________

23 27

Totalt 1 778 1 826

Q Upptupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ltpplupna kostnader och foruthetalda intäkter bestod per den 31 december as
folj ande:

Upplupa kostnader och tanitbetalda iotaste 2019 2018

Upplepna lonerelaleradr kostnader 336 259

Upplupna semesiarlaner 87 72

Upplucna sar ala avglter 79 75

Upplapanrania 125 129

Our gt 299 603

Totalt 926 938

0 FinansieLLa instrument och finansieLLa risker

Verksamhet

Swedish March är genom sin internationella verksamhet exponerat för
finansiella risker. Med finansiella risker menas de fisiktuationer i Ssredish
Match kassatlode sona förklaras as förändriiagar i s alutakorser och räntcniväer
samt refinansierings och kredatrisker. For hantering av finansiella risker har
Swedish Match en, av styrelsen fastställd. finanspolicy Koncernens finans
piitacv flirmar ett rataaverk av rikdanier oJs principer for finansverksaoalaaten
och hanteringen av de finansiella riskerna. De centrala funktionerna består
av Financial Services och Treasurv, vilka ansvarar fiir koncernens upplåning.
cash naaiaagenaent inklusive cash pools och förvaltning av hikvidetsöverskcitt
samt hantering av valutor och rantsar. Treasurv fungerar sona internhatak för
koncernens finaiasaella transaktioner. Saeedish ålateh kuiaceriaeaas finansiella
risklsanterang är centraliserad (hr att tillvarata stordrifasfiirdelar och svnergi
effekter samt tor att minintera operativa risker.

FinansieLLa instrument

Swedish Match använder olika typer as finansiella instrument för att hantera
koncernens finansiella expianering som uppstår i aff,irsverksamheten och i

koncernens tillgängs . och skuldiörvaltning Förutuiu län används även valuta
och räntederavatitastrument i syfte att reducera Swedish Mateh finansiella
exponeriiag. Derivaten sona används är vahaitatermioer, valutassvappar och
valutarätatesseappar. Nedan tohier en tabell over samtliga derivat sona päverkar
koncernens resultat och halansräkaaang.

Utestående derivat

Nominellt gOngar Skutder Nam,nelli

Valatudor aai 3 298 91 2 374
Rante och
aulatader uai 6 304 750 21 71 9s 67t 27

Totalt 9602 758 112 9570 622 47
tkassaLede.sakre;:r
Du-: tior.. iCt 3 i rkv deosa tro, okt vor in kon v-..a sonson, a as Sneda-,
bvJ;iegre’at-s,—vn neLUn da_a der vor va5 Jr vnJv nerdr ,k_tdrne

VaLuta risker

Förändriiagar i valutakurser päserkar koncernens resultat och eget kapital pä
olika sätt.
• Resultat när intäkter frän försafining och kostnader för pnaduktiun ar i

olika valutor (transaktionsesponering).
• Resultat - när de utländska dotterforetagens resultat räknas ont till svenska

kronor (usnaräkningsexponeriogt.
• Resultat tsar län och placeringar är i annan valuta än enhetens funktionella

valuta (omrakningsexpunering).
• Eget kapital — när de utlandska dotierföretagens nettutihlgängar räkiaas om

till svenska kronor lusnarakningsexpunering).

1 koncernens resultarrakning ingår valutakursvanster med 7 MSEK (6) i

rorelseresultatet och vahutakursvinster mcd 5 åISEK (3 i finansnettnt.

Transaktionsexponering

En stor del av koncernens in och uthetahaoogar i samma valuta är naarchade
vilket begränsar kuncerneias transaktmonsexponering. Transaktionsexponering
uppkommer da vissa av koncernens tillverkande enheter a Europa gor inköp av
rätobak i L’St) samt genom den europeiska verksamhetens export av tändare
och tandstickor i USD. Den största exponeriogen är i NDK till följd av art snus
som säljs i Norge är tillverkar i Sverige.

Det fönäntade konanrersiella salutailodet aaeltu i sanrina valutor
(transaktionsexponeringen) uppgår på ärsbasis till 1 549 51SEK. Detär fördelat
enligt följande: 979 51SEK i NOK (63 procent). 213 MSEK i USD (14 procent),
243 MSFK i EUR)t6 procent), 33 51SEK i GOP (2 procent), 40 MSEKi PHP
(3 procent) och i ovriga valutor 10 MSEK (2 procent). Ettersom Sscedish
Nlatch transaktiunsexponering är begränsad görs fä säkringstransaktioner.
Esenruelta säkringstraamsaktioraer baseras pa riskexponering, räd,mde
marknadstörhällanden och andra strategiska beaktanden. Per den 31december
2019 var ingen transaktitsiasexponering för 2020 säkrad. En generell höjning

Icke ,antvkw ande Lingtr sr ga skulder kant—rs tu-ernst milt tter’’gare tarp.ikrvise’ i .r turvara av
pater tror ter

2019 2018

1t79 t372

452 407

91 20

2019

Till-

2018

Till
gångar Skalder

1 20
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lOt 25 Fortsättning

med 10 procent av den svenska kronan gentemot koncernens samtliga
transaktionsvalutor har beräknats minska koncernens resultat före skatt med
cirka t4ö MSFK 027), varav 98 MSEK i MOR, 2t 151SEK i USD, 24 MSEKi
FOR ocls i övriga valutor med 3 MSFK.

Omräkningsexponering
Valutakiirsförändringarnas mest stgniflkanta inverkan päkoncernresultatet
kommer via omräkningen av dottertöretagens resultat. Resultatet i koncernens
bolag räknas om till gcnnmsnittskurscr. Etlcktcr hänför sig fränsst till 1350,
FOR, BRL och 0KR. Den enskilt största exponeringsvalutan är USD.

När dc utländska dntterföretagcns ncttntillgängar räknas om till svenska
kronor uppstär omräkningsdilfercnser som flirs direkt till koncernens egna
kapital. Nettoinvesteringens exponering uppgår till 3751 MSEK i USD
(80 procent), 281 MSEK i FOR (6 procent), 255 MSEK i BRL (5 procent),
269 MSEK i DKK (6 procent) och 129 MSEK (3 pmcent) i övriga valutor.
Ssredish Match säkrar generellt inte det egna kapitalet i utländska
dottcrföretag. Om den svenska kronan stärks med 10 procent mot samtliga
v,ilutor i vilka Ssvedish 15latch har utlandska nettotillgängar, skulle koncernens
eget kapital päverkas positivt med ett nettuhelopp pä totalt 316 151SEK, varav
373 MSEK i 1350,28 151SEK FOR och 1 MSFK i GBP skulle gren positiv effekt
och varav 25 MSEK i BRL, 27 MSEK i DKK, 7 MSEK i NOK och 2 MSEK iTRY
skulle ge en negativefleki, baserat på exponeringen per den 11december 20t9.

Ränterisk
Ssvedish Match koncernens tinansiermgskällor utgörs i huvudsak sv eget
kapital, kassaflöde frän löpande verksamhet och uppläning. Räntebärande län
och pensionsförphktelser exponerar koncernen för ränterisk. Förändringar
i räntenivä har en direkt inverkan p2 Ssvedish Mateh räntenetto. Koncernens
pol icy är att läneskuldens räntebindning ska vara kortare än fem är. Den
tid det tar fören permanent föräisdring av räntenivån att slå igenom pä
r,ilttettettot beror pä läneiss räntebioditiogstider. Koncernens mål tor sitt
raittebind ning är att ha en )änsn och låg r,uttckttstnad. Valittarautesseappar
atsv,ittds i huvudsak till att otisvaitdla län i främmande valuta till SPK uds
fasta r,intor. Genomsnittliga räittor lör utestående obligationer 1 inklstsis’e
derivat) dcii 31 december 21119 var 2,1 poicest (2,2). Orts genottssn ittl ga
räntehindoingen uppgick pä koncernens lätt till 3,7 är (1,1) ned hänsyn tagen
till ralutarättteswappar. Rättteförtallststrukturets per (lett 31 december 21)19 s’ar
töl),snde:

Län arh ettekter an
Län derivat

Fast Rörlig Fast RörligÄr

2020 1300 — 1300 —

2021 1868 — 1868 —

2022 16)2 — t4t2 —

2023 t 753 650 1 953 250
2024 3125 — 3125 —

?.025— 356t — 354t -

Tatatt 12980 450 13180 250

Per den 3 t december 2019 beräknas en generell hö)oiog med 1 procent
(11)0 bp) päden korta rörliga räntan pä skulden och överskottslikviditeten
lsö)a koncernens resultat före skatt med cirka 12 MSEK (5) ärligen. Den
räntebärande nettolätseskulden (inklusive pensionsförpliktelse netto och
leasingskulder) per samma datum uppgick till tt 925 MSEK (108.13).

Vid en höjning av räntan mcdl procent (tOO bp) skulle den totala etlekten
pä eget kapital till ftil)d av kassatlödessäkritsgar haro positiv påverkan med
7 MSFK (9).

Refinansieringsrisk och Likviditet
Retinansieringsrisk definieras som risken att marknadssituasionen vid tillfället
för refinansieringen gör uppläningen dyrare än beräknat. Med ltkvidttetsrtsk
avses risken att inte kunna upp’lla löpande betalningar som en föl)d av
otillräcklig hkviditet eller svårigheter att uppta externa lån. Sseedisls Match har
ett central finatssieringsfuoktion, vilket ittnehär att så stor del som möjligt av
koncernens enterna upplåning hanteras centrah. Extern uppläning kan dock
ske lokalt t länder där regler och skatter gör central finansiering omöjlig eller
där en sådan inte är ekononsiskt fördelaktig. Sseedish Match försoker begränsa
retinansieringsrisken genom att ha en god spridning och en viss längd pä sin
bruttoupplåning saint att inte bli beroende av enstaka fsoansieringskällor.

Swedish Match har en syndikerad bankfacihtet, säkerställd kredit, ont
500 MSFKvilken förfaller i december 2021. Denna var vid årsskiftet

outnyttjad och ittnehållrr inga finansiella vdlkorshegränsnitigar. Facilitrten
ses som en refinansieringsrenerv. Tillgängliga medel i lib’ida medel och
garanterade kreditfaciliteter vid ärets slut 2019 uppgick till 3870 151SEK. Flärav
utgjorde 1 5)10 151SEK bekräftade kreditlöften orh resterande 2370 MSEK
utgjordes avlikvida medel. Samtliga likvida nsedel är användbara dvs inga
pantsatta eller spärrade.

1 lovuddelett av Ssvedish Mateh finansiering otgitrs av ett gltthah mediutsa
term note program (MTN) som harett rambelopp ont 2000 MFUR.
t’i ugransmet är ett ttlsrkrättat läneprogramn oels tillgången kan knmma att
begränsas av koiscerneiss kreditvärdighet och rådande marknadsvil&or.
1 händelse av marknadsstress kommer den syndikerade bankfaciliteten
pä 1 500151SEK att användas ons nödvändigt. Den 31 december 2019 var
det glohala pmogramnsrt utnyttjat med 13453151SEK. Den genomsmtittliga
förfallustrukturen på koncernens obligationsupplåning per den 31 december
2019 uppgick till 3,7 är.

Ssredish Matclt totala ttdmskmmnierade kassaflöden avseende källmtr frän Ian
oclt leasing, inklusive räntebetalningar, negativa derivat (derivat nsed positivt
verkligt värde ingär inte), upphupen ränta, lrvrrantörsskulder och deras
lortalltrprnfilcr fordelar sig enligt följande:

Ösr:ga t.nansielta Negativa Leverantörs- Totala [otalt baktört
4r skulder inkl. ränta derivat skulder kassatlöden sarde
2020 1696 4 365 2065 1856
2021 2095 1 — 2096 t908
2022 1623 1 — t624 1452
2023 239t 3 .. 2394 2229
2024 3279 - - 3279 3144
2025— 3803 — — 3803 3607
TotaLt 16887 8 365 15261 16196

Sseedish Matcls har under det globala MTN-prograttsmnet emitterat
mrhligationrr i SEK, FOR, List) och 0-IF. Upplämtingets i EUR, USO och CtIF är
säkrad till SER gemmcmns valutaräntessvappar.

Liks’isliteten itsoin Stredislt Match hanteras centralt genom lokala canhm
pmtoler Koncernens bolag ska placera lihceiditeten på cash poul kotston eller,
nio sådatsa öste fmmmmts, hos kotteeemsemtv treasury lutsktinn. Undantag ntedges
end,sst sim lagstmltning tttrlsjsider cash pitol kstnusn eller interssa deps tnermngar.

KassafLödessäkringar och säkring av verkLigt värde
Kassaflödennäkrsngar
tibellen nedan visar dcii ärliga hirändringen av verkligt värde frän ingående till
utgtemtde balans for åtet, mmted förändringar i verkligt värde redovisade i övrigt
tittal resultat nettmt as’ de belsspp sniss omklassiticerades i resultaträkningen under
äret stelt somsm tidigare revhovisades i övrigt totalresultat. Utsder 2019 lanmss ismga
ineffektiva delar av kassallssdessäkeing.

31 dec1 (an

Sakringuinutrament,
derivat —206 122 — -84
Totalt —206 122 — —84

2018

Förändring an Attakeial titi
t ian verkligt värde resultat 3t dec

Sa kring vinst ra men t,
derisat —245 39 — —206
Totalt —245 39 — —206

2019

Pörändr ingav Allokerat till
verkligt värde resaltat
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Fortsattning

Förfalloprofil för rånteheia1nngar på derivat som omfattas av
kassaflödessäkring:

2020 2021 2022

rast5 aetebetale’ear -1e3 —1n3 —163

Saknng av verkligt värde
\‘id årets slut fanns inga utestående säkringarav verkligt varde

Likviditets- och kreditrisker

For att begränsa likviditets och kreditrisker får placeringar och transaktioner
i derivat endast ske i instrument med hog 1dm iditet och med nsotparter med
hög kreditvårdighet. Ssvedish Nlateh överskottsliksiditet placeras, förutom
på hankkonton, huvudsakligen i banker och institutioner. Den 31 december
2019 uppgick den genomsnittliga råntebmdningen för koncernens kortfristiga
placeringar till ntindre än en månad.

Kisncernens hnanspoltv reglerar maximai kreditexponering för olika
motparter Målet ar att motparterna till Swedish Nlatch i linan,iella
transaktioner ska tia ett kreditbetyg om lägst kategssri A fran Standard & Poor’s
eller motsvarande från Moodv’s.

För att begränsa kreditrisker i fordringar från banker relaterade till
derivatinstruntent, har Ssvedish Match ingått nettingavtal, sa kallade ISDA
Master Agreemnents, med alla sina motparter. Dessa avtal ger rätt till nettning
av värderingar på tillgångar och skulder, om motparten inte fullgor sina
skyldigheter, sunt vid inställda betalningar Tahellen visar nettoexponeringar
per den 31 december 2019. Inga såkerlseter har tagits emot eller ställts.
1 luvuddelen av derivaten är relaterade till koncernens centrala upplåning.

FinansielLa instrument som omfattas av nettingavtat

2019 Netto

De ni. t Ilgåege” 758 —34 723

Derint skalder 112 — 34 78

Betopo tor t’rersietls
Brsttobetopp st ame”t som “te es ttas

to” 1 e”s etta oslo—, e”.—gc—. “e ss” ar
2018 ieot”smert to’c”’åltor—ett gntsi Nette

Oeisot t.t:g:»go’ 622 —33 5g9

Per den 3 t december 2019 uppgick den totala kreditexponeringen i
derivatinstrument till 723 51SEK ssch i likvida medel till 1 120 51SEK. Risken
att koncernens kunder inte upph fler sina åtaganden, det vill säga att betalning
ej erhålls hur kundfodringar, reducera, av att Swedieh Match kundfodrmngar

Bokfört värde och verkligt värde
llokfort varde och verkligt varde for finansiella instrument per 31 december 2019.

år firdelade på många olika kunder. På balansdagen förelåg ingen betydande
koncentration av kreditrisk i koncernens kundfordringar Koncernens
kundfordringar uppgick till totalt 1 719 MSEK (1 636). För ytterligare
information, se Net 19 Ktsstdtordrömgssr.

Kreditrating
Ssvedish Slatah hade per den 31 december2019 föltande kredmtrating frän
Standard & Poor’s respektive Sloody’s Investors Service:

Standard & Peor’s Maedy s

L39g rst’ng 088 Baa2

Outleek Stable Stahle

Bokfört värde och verkligt värde
Swedish Match tillampar IFRS 9 för att klassificera och värdera finansiella
instruntemtt

Swedish Match bIter IFRS 13 för finansiella instrument värderade till
verkligt värde i halansråkningen, vilket innebär att verkliga vården ska klassas
enligt en hierarki som rellektcrar betydelsen av den indata ,om används enligt
fiiliande nivåer:
• Nivå 1 - Noterade priser jojusteradel på aktiva niarknader.
• Nivå 2 — Annan indata än de noterade priser och som, antingen direkt eller

indirekt, år observerbara. Input data består huvudsakligen av sanomansatta
rantsir från rintesscappar. basisssvappar och konverteringseffekter från rörliga
råntor för att skapa valutarånteswappar. Dessa räntor anvånds för att beräkna
marknadsvärde genom att itiskontera otestående valutarånteswappars
kassallcsden uiklusivc aktuell värdering av berörda valutssr.

• Nivå 3 Indata som inte bygger på observerbar marknadsdata.

Nedanstaende tabell visar bokfört varde linklush’e upplupen rånta) och
verkligt värde per kategori av råntehårande finansiellt instrument, inklusise
nivå i verkligt värde Itierarkin, per dcii 31 december 2019. Poster värderade
till verkligt värde i rcsultatråkningen (FVTPL) består av derivat, för vilka
såkringsreclovisning umte tillamnpas. Derivat häntbrltga till kassatlodessäkringar
redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat (FVDCI) i nivå 2 i verkligt
vårde hierarkin. Vid bedömning av verkligt vårde för dessa derivat används olika
metoder för att göra antaganden baserade på marknadsförhällanden sid s arje
rapporteringstillfälle. Noterade marknadsprmser eller handlarnoteringar för
identiska eller liknande instrunsent används. De poster som inte är värderade
till verkligt varde redisviras till upplupet anskatlningvårdc. Alla övnga poster.
utom råntebärande skulder, har kort Isiptid och betraktas som icke råntehårande
och darkir ar det totala boklorda s ärdet pä de fntaitsiella instrumenten och det
beräknade verkliga värdet det,amma. Det bokförda värdet på råntebårande
skulder skiljer sig från det verkliga värdet på grund av ändrade marknadsråntor.
hedontda med hialp as officiella marknadsnotedngar for sara utestående
ohhgatiisner eller liknande instrument med diskonterade framtida kassafiöden.
Angivna vården ar indikatisa och kommer inte nödvändigtvis att realiseras.

2019

F:eaesielta Fnanselta t;ltgåegar Oer:gn Kassattädes- Qvrge Summa Berakeat
instromeet sdrde- värderade till upplaret lines elis sakr”ger cä-de to’driegar bekto”t verkligt

rade tIIFVTPL anskatte egssärde skulder redo titt rvoci och skalder värde sarde

Ku-dtnrdr.-.ga — 1 719 — — - 1 719 1 719

Di’ ge tå—gt’ st got manuella te”dr.nge’ — 20 — 756 475 1 251 1 251

De ge nat- st get Itgå—ger vor t mrs etta ted’ ‘gr — 91 — — 284 375 375

Fe’uteetatda sostnade’ och aoctup’a ‘tosir’ — — — 2 168 110 110

L keida medel - 2370 — - — 2370 2370

Summatittgångar — 6200 — 758 867 5825 5825

Rentehareedeseulde’ - . . — — 13430 — — 13430 13661

0, ge tärgt”st got “ersatte usulde’ . — 172 2 50 774 22%

Ds’ ge ku’tt’ stge säetde’ 91 — 113 — 1 656 1 859 1 859

Uvolapea eostneder och terst’oetalda etakter — — 106 19 800 926 926

Leee”eele’ssestde’ . — 365 — — 365 365

summaskutder 91 — 16186 21 2506 16806 17035

eeplseea ‘s’,tsrntaste’ i kasse’,eaoesasr,ege’’ao5erters, bs1eo,ra,n egr som Ferjthetaläa Sestsaäsreek veplspea rlaetv’sek applupna ranreec viss, ej,., ,l ‘Jr ‘,,‘i’ 55]. .srerte, .1, som
Uvplee’ a sussieäe’eek ‘er,ebr’e,äs ie:ektvr

2023 202% 2025—

150 -117 102

Belopp tär tireesietla
Brettabelepp irstrumeet som etc ksittas
tor t,’iaesella balarsräeoiogeo, meo som dr

inotrame:mt toremåt för eettiegastat

Deri’,st selea’ 47 —33 14
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Ovriga långfristiga finansiella fordringar

Övriga kortfristiga tillgångar och finansiella fordringar

Forutbetatda kostnader och upplupna intäkter 1

Likvida medel

Summa tit(gångar

Huvtubarande skulder

Övrigi långfristiga finansiella skulder

Övriga kortfristiga skulder

Upptupna kostnader och forutbelatda intakter

1 i’vrrantdrsskufder

Summa skutder

13

2886

1 4535

1636 1636

910 910

562 562

119 119
— —

— 2886 2886

— 621 986 6113 6113

Förelagsinteckningar

Kapitalforsäkringar

Ovrigt

Totalt

110 90

2 22

116 122

0 Åtaganden samt eventuatförpLiktetser och eventuattittgångar

Eventuatförptiktetser

l)orgensfcirhindelser tcirdotterföretag avser åtaganden till förmån för bolagen
titöver i dotterföretagen nyttjade och skuldförda belopp. Ovriga bergens och
euentualförpliktelser avser åtaganden gentemot tobaksodlare om framtida

inköp av råtobak suttit garantier ställda gentemot statliga myndigheter
för koncernfäretags fullgörande av åtaganden i samband med import och
betalning av tohaksskatter.

Eventualtorpbkelser 2019 2018

Bergensförbindnlser titt förmån för doftvrtdrvtag 71 57

Övriga evnntualförpliktetser 199 179

Totalt 270 236

Rattstvister
Bolaget ar involverat i ett antal råttsliga processer. Aven om utgången av
processerna inte med säkerhet kan förutses och följaktligen inga garantier

heller kan lämnas, år företagsledningens förväntan att åtaganden. om så skulle
bli utfallet, hånförliga till dessa tvister inte kommer att få någon väsentlig
påverkan pa Swedish Matuh finansiella ställning eller resultat.

Ska tterevtston tSvertge
Under 2017 genomtörde Skatteverket i Sverige en skatterevision på ett antal

av Swedish Malch svenska bolag. Efter slutförd granskning har Skalteverket
beslutat att avslä vissa avdrag tör kostnader i två fall. Swedish Match häller

inte med om Skatteverkets bedömning och öserlclagade myndighetens

beslut i mars20 L8. 1april 2019 erhöll Swedish Match ett nytt förslag om att
avslå samma typ av avdrag som tett ,tv fallen men för ett senare är som inte

ingick i skatterevisionen. Enligt de slutliga besluten kräver Skatteverket totalt
320 MSEK i skatt och avgifter, exkltisive rintekosti ader. Båda domstolslallen
har dömts till fördel för Skatteverket as’ Pörvaltningsdcttnstolen i Stockholm
maj 2019 respektive i januari 2021). Swedish Match tror forttarande pä positiva

uttall och har överklagat unälen till Kammarrätten. Baserat på ledningens
tolkning av gällande skattehestärnnaelser, expertråd cm sannolikt utfall och
utvecklingen av rättspraxis 1 liknande fall, har ingen avsättning upptagits för

möjliga förltister i samband med dessa mål.

Eventuattittgångar

Utfatl t domstolsärenden avseende Indirekta skatter t Brasilien
1 december 2019 avgjordes tre domstolsärenden avseende indirekta skatter
(huvudsakligen moms) i Brasilien till fördel för Swedish Match. Baserat på
domstolens beslut samt instruktioner frän skatteverket i Brasilien har Swedish
Match beräknat sina krav gällande återbetalning av indirekta skatter till
37 MSEK (23 MSEK, netlo efter skatt på intåklerj vilket har redovisats som en
int,ikt Mr produktsegmentel ‘fändprodukler under det fjärde kvartalet 2019.
1 nu pågående domstolsärenden kan Ssvedisli Match ha rått till ytterligare
aterhetalningar uppgaende till 58 MSEK (38 MSEK, netto efter skatt på
intåkter) vilka är föremål för l-lögsta domstolen i Brasiliens beslut sona
lörvdntas någon gång under 2021).

lis) 0) Fortsättning

Verkligt värde per nivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 TotaLt

Derivat, finansiella tillgångar — 758 — 758

Derivat, tinansietla skalder — 112 — 112

Nedanståcnde tabell visar hoklört värde och verkligt värde för finansiella instrument per 31 december 2018.

Finansietta Finansiella tillg3vgar Övriga Kassaflodes- Övriga Summa Beraknal
instrument värde värderade till upptupef finansiella sakringar varde- fordringar bokfört verkligt

2018 rade till FVTPL anskattningsvarde skulder rade till FVOCf och skalder värde värde

Kundtordringar — 1 636 — —

485 424

134 416

2 118

20

— 13511 - 13511 13439

— 31 2 59 93 93
— —

— 1806 1826 1826

— 104 25 809 938 938

_____________________________________ ____________

371 - 371 371

20 — 16017 27 2676 16739 16667

Uppiupna rauli niukter 1 kassattadessäkringar rapporteras i baiansrakninqee som Fwvibni ,ld.i bvuinader vrh vppivpv uri Pir uni uppiupria r,avir’kv in,,dvr kassaiiudensukrivgar ruppurinras som
U;iptripuu övuin Sir uri, furutbetalda ,ntakter

Vvi kligf vardu per nivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Derivat, finansiella tillgångar — 622 — 622

Derivat, finansiella skulder — 47 — 47

0 Stättda

Ställda såkerheter bestod per den 31 december av ftilj.tiide:

Ställda säkerheler för skalder till kredilinslitut
och andra forpliktelsur 2019 2018

3 10
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Q
Dottedomtags;r vnavt

92 Tobocco Ost- not e” Sven geAS See- ge

SM Trvcnurj Sw,tae1and AS Scbwe:r

SM K ont ve Cakmak Endestri AS Tu-act

SM C gom Rnldng lee USA

SM Cgas cc. USA

SMUSAVc USA

LM Leot Tnbocco Company USA

SM NorM’ Ame cv LLC USA

P nse’tnr Tetacco Co LP USA

The P naerto’ Tonacco Co. LLC USA

0 TiLLäggsuppLysningar tiLL kassaftädesanatys

Betalda räntor oro ernåtino antoi

100 100 Erhåller ‘anta

Enlagd ronta

100 100 Totalt

100 100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100

100
100
100

100
100
95
95

100

100 Avyttring av dotterföretag
100 100 Inga dotterforetag asstorades under 2U 19 eller 2018.
100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

DnttvMorelogvts
A4oandvr, Definitionen och sammansättningen an ILknida medel är kassa och bank samt

nato, land 2019 2018 övriga kortfristiga placeringar.

LM Come-co Irporlacan
Exoortocan Ltdo

LM da Amazonio SA

SMdnBaatSA

V2 Tohocco AlS

Haese of 01 ev” Tv,nt AlS

LM Dom ‘vara, SAL

LM Da rcv SAS

LM Deutschland OmeH

LM Lgbtv’a SV

LM Overneas SV

LM D stnbut on AtS

LM Norge AlS

LM PV lippines tre.

SMINT Hnldngs Corp

Bran tvn

Brasilien
Oran ben

Danmark

Danmark

Come ikann sa
repo hIke

Frankr ko

Tyskland
Nvdelvnde’mv

Nvde’lvndvrnv

Nnrgn

No ‘ge

Filippinerna

Filipp nerna

2019 2018

88 59

-279 295
—191 —235

Betalda ich erhållna ränoor redovisas som kassafiuiden från den lopande

Lwedmat Corp F lipp nernu

LM Philipp no Salen ter. Fit’ooinerna

Lwvdsr Matrb Féstorns Portugal, SA Portagat

Road Cargo Sweden Hntd’ng AB Sverge

Lysnt rkor AB Sserge

LMC LogistirsAB Sverige

LM Industrien AB Sverige

oc verksanoheten.

Justering tor nnster no-” inte ingår kansatlodet 2019 2018

100 Av och nedskrioningor’ 915 415

Real nvtinnnrvnuttat, torsal,ring antoggningnt llgångar -15 —2

Nytta brand- ng i turmår’nbvstamda penn.nnsplaner 129 -18

Fomrdring epplupna rantor 2 tt

100 Fnrandr.ng av vedstgt varde ark oreabne’ade

100
ksrsdtterenser 154 89

Realiserade kernd tterenser, evertart ttl
100 rannieringnverksamheten —156 —136
100 Ca’ gt -90 16

Totalt 938 374
100 7i9rkiajvraraaskn.JnirgarreIatnrade ‘tt nyt3vraeratt’,t0grgaram 87 MvFl Ii. lotjdav

vaergJgvr till lFR8 16 samt en nedsk ni,-’ no i der evropeiska tsggtabak.,sn’k ,.i’rhvtee vm Ok?
MLEK

100
100 Andelar i intresseföretag och övriga bolag

Investeringar i intressetöretag under 2019 hänför sig till fnirvärvade andelar i
100 OFF d.o.o till cC belopp om 13 MSEK. För mer information, se Nol 16 Andelar

i intrevvc’företng.
Inga investeringar gjordes i intressrföretag under 2018,

100

LM Inteltecteat Praperty AB

LM Nv’th Eurnpe AB

Cetlands Lnee AB
Cntlard Prndari ur AB

Svenska rondstrkn AS
Svenska Tandabrksbslaget
Fnrnat,n ‘gsoktiebnlag

LM Hnld ng AS

Swedish Mvtr5 USAS
LM lPMl lnte’nat enat AB-

Svenska Tnhaks AS

LM Jan trrAB

LM Estogo AS
Svenskt Lrea AB

Njv AS

Lverige

Lee rige

See rge

Ssenige

Sverige

Sverige

Snerige

Sverige

Sver ge

Lave ge

Lao r.ge
Sie’ ge
Serge

Sven ge

Investeringar i dotterbolag
100 100 —-

Inga ton-arv av dotterforetag har skett under 2019,
100 100 - ... ‘ . -

Lnder 21t18 forvarvade Ssvedish Match Elouse of Oliver 1svist ArS och
100 100 Gotlands Snus All, iisklusive dotterbolag. Den totala köpeskillingen, med

- 100 avdrag för förvarvade likvida medel, uppgick till 341 NISFK.
100 100 För nser information, se Not 4 Rvrdncförsörr.
106 - -

Fv”n ¶arrr erelatto’ sOva! d’ont ann’ rd,’va a;da av!.ag Fvrte’kn-egnr cr10. nr rO’

- SM PM. Irtvraiiva.A8 “art Va tota anden 2078
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* hön,:emn / hrksargh.et Skatägi och riskör ;t itö’Ijj;ff FfG’tli ‘df1 FinansieLLa rapporter

/ CFQ 01 no—nlet or / Ittnohail / l-itt.tniolt naursikt / Rikthnjor’ tur orsjttnt q / Fia”slay Itu vinstdispasitiun

/ Koncernens räkenskaper 1 M’tdecholagots rakonskaper / Ravisiosaberattolso / Rrsmårsbaerstkt / KvsrLtisdata / Doflnihnnor

511 37 Fortsättntnq

Avstämning av uppkomna skuLder i finansieringsverksamheten
Poster som inte ingår i kessatledet

Omeerderieg Justering från tåsgtris- Fö’asdisg an Verkligt serde
31dec2018 Kessettöder. teasingskulder tig det titt knrttristig ksrsdittnrenser teraedringar 31 dec 2019

Lö”gtristige röntebärundeskutder t2 282 994 — —1290 t52 — 12130
Kerttristiga rantnnarunde skulder 1229 —1082 — 1298 —165 — 1300
Leesingskutder 272 —96 68 — 7 — 253
Nettutittgånger för sekring mot
tåegtristige öntebörende ukutdnr —619 —13 — — —1 —122 ‘755
Summa skutderfrån
finansieringsverksamheten 13166 —195 68 — 12 —122 — 12 927

0 Närstående

Narstaende parter till Swedish Match Jr intressefäretag och ledande
helattmngshavare med betydande intlytande t koncernen, ledande
hetattsingshavare med betydande inflytande omfattar Swedtsh Matclt
styrelse och koncernledtungeit. Transaktioner med närstående parter
gors p1 marknadsmässiga villkor. För vidare information om koncerneits
transaktioner med intresseföretag, se Vet l6Andelariitttresscföretitg.
lntiirntation om ersättningar till styrelsen och koncernledningen fransgär
av Mil 6 Persotstf Utöver detta, och med undantag för koncerninterna
transaktioner som eliminerats i sin helltel i koiteernredovisningen, Itar inga
väsentliga transaktioner med närstående parter gjorts under året

0 HändeLser efter rapportperiodens sLut

FDA:s vägledning avseende smaksättning
1 januari 2020 utfärdade FDA i USA riktlinjer snitt tillkänitagav att FDA
avseratt vidta verkställighetsätgärder mot e’ctgaretter nted smaksatta
nikotinpatroner (tobaks. och mentolsmak tindantagita) och mot andra
e cigaretter riktade till underåriga eller i tall dar tills ci kare har underliltit
att vidta adekvata åtgJrder för att förhindra att uitdcråriga lär tillgJng till
produkterna. Avseende smaksatta cigarrer nseddelade FDt att de lortfitraude
har för avsikt att införa reglering som förbjuder anvanLlning av karakteristiska
sinaker i cigarrer och att FDA arbetar med denna töreslagita reglering. FDA
angav vidare att de avser att skjuta upp verkställighetsätgärder för cigarrer
fram tiO maj 2020, då antingen ansökningar för “suhstantial eqoivalence” eller
austikningar för nya produkter måste lämnas införde produkter som inte
lanits på marknaden den 15 februari 2007.

Upptagning av nytt obligationsLån

1 slutet på februari 2020, ensitterade Ssvedislt Matcb AB en publik emissioit
ont 3011 miljoner bUR mcd en löptid slit Jr for generell tittansiering av
verksamheten.

0 Uppgifter om moderbotaget

Steedislt March AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag itsed säte i
Stocklsitltit.

Moderbolagets aktier är registrerade pa Nasdaq Stockholm. 1 luvudkotstoret
harhesöksadress Sveavägen 14 och postadress 11885 Stockhtslttt.

Koncerisredoviuningen för år 2019 består av nsoderbolagetitch dess
dotterföretag, tillsammans benänsnda koiteernen. 1 koncernen ingår även Jgd
andel av innehav i intresseföretag.
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It r finansieLLa rapporter

/‘C /it %:‘.ti .-tovntiVt / R’ ijcr fcrers—t n t t:

/ t- r.crt:.i / Moderbo’agets räkenskaper •1 c’b2 - : / F t:. --
1 ttj

ModerboLagets resuttaträkning

MSEK Not 2019 2018

Ncttcomtt’ ng 1 42 48

Adm ost—oto9skostnade- 2,7.25 —300 -247

0,r go ro’-sntsvpntoktcr ocn ost go roretsnkostnader 3 -2 -2

Räretseresuttat —261 —201

Resuttot trOn odctor kocerntortcg 4 97 —2

Runteirtootoc och liknande esuttotposte 4 0 —

Rantuiostrudec och tienndc resuttotpcster 4 —293 -299

Resuttat efter finansietta poster —658 —502

Bokstutsd spositooet 5 233O 2 208

Resuttat före skatt 1 872 1 706

Skotter 6 - --387 -378

Årets resuttat 1 685 1 328

Moderbotagets rapport över totatresuttat

MSEK Not 2019 2018

Årets resuttat 1 685 1 328

Osngt totolro5uttot som kon urnforos titt resuttzotrokningen

EfteKto andntootorordringor vnktgtvordn p3 kossaftodessnkogor 24 122 39

Skott tintort titt costor ovrigt tototosuttot 6 -25 -11

Årets övrigt totatresuttat, netto efter skatt 97 28

Åretstotatresuttat 1582 1 356
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/ CEC V.mtnsnt.-r-dr /l’ ! Ftrtnst1t -D -ersk / es niq / Fo -iaJ UU vinntdispustti-in

/ Kon:si riens rakc’ndpdi / Moderbolagets räkenskaper / 9-s ii ei-e etstsi / Pemårec iersikt / Kvi 1 j1dutj / Defi9itinn.1r

ModerboLagets batansräkning

MSFK Not 31 december2019 31 december2018

Tillgångar

Mitc’iella o1nggriingsti1lgångar 7 1 1

Finansietta antåggningstittgångar

Andclari konccrnforntag 8 31 151 31 151
Övriga längfristigo tordringar 9 755 485
Uppskjutno skttefordt ngar 6 45 65
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 951 31 701
Summa antäggningstittgångar 31 952 31 702

Om5ättningstittgångar

Fotdringar på koncernforotag 2 928 2 687
Fordringar på inlresseldretag 1 —

Ovigafordringar 10 26 175
F nrutbetatda kostnader och upptupna rntkter 11 26 24
Summa omsättningstitigångar 2 980 2 886
Kassa och övriga kortfristiga placeringar 2/ 400 1 000
SUMMATILLGÅNGAR 35332 35588

Eget kapitat 12
Hrrrnlnl eget kapital

Aktiekapita[ 390 390
1 Il eget kapital - - — -

Fond for verkligt värde — -66 —163
Ralnnsert resultat - —- - 10 162 13 600
Ärets resultat 1 485 1 328

SUMMAEGETKAPITAL 11 970 15156

Obeskattade reserver - 13 2 325 1 785

0’,’ ga satting3i 14 98 78
Summa avsättningar -- - - 98 78

Långfristiga skulder -- -

Gul at’orstån 15 12 130 12 278
Ovriga skulder 16 2 2
Summa tångfristiga skulder

- 12 132 12 280

Kortfristiga skulder

Ohligat onstån 1 300 1 227
1 enorantorsokulder 10 9
kiildnr titt koncerntoretag 7169 4767
‘,kalteskuldnr 6 166 106
0vgsku1dnr 2 2
Unplupna kostnader ocn torutontatda intakter 17 180 182
Summa kortfristiga skutder 8807 6290
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35332 35588
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.
FnansietLa rapporter

, :i? acrreot,ra’ / ltie / F ieU oi’c ri-:rfr f / te si—a.

:s, k’ - rtr.er / Moderbolagets räkenskaper 1 a.aae: oil: / Fr; rScsA k’ / °i; / Ee9-t,lcnr

Förändringar i moderbotagets eget kapitat

öudet eget katai Frtt eget Kap tat

Fond ioraet<tgt Oatsmat Årets lotatt eget
2018 Not Aktaetat vvrde resuttat resattot kap tal

Egetkapitatvidåretsbörjan 12 390 —191 12656 6367 19221

Ä,ets resultat - — - 1 328 1 328

Årets ovrigt totatresultat. netto efte s.’-att — 28 — — 28

Årets totatresuttat — 28 — 1 328 1 356

Vnstd spositio” — - 6 367 —6 367 —

Utdeln ng - - -2911 — —2911

Återkoc av egna aktier — - —2 512 2 512

Avsatte vg titt fn rosen gccv’r indragnicg ad egna at e 13 — 13 — -

Fandem-sson 13 - -13 •- -

Egetkapitatvidåretsstut 390 —163 13600 1 328 15 754

Evni for trkL.gt aarde bcst3r a annan- .egsrssev

Bundet eget kapitel Frtt eget kapitel

Fond fö-verkFgt Balanserat Årets Totalt eget
2019 Not Aktiekapitat vdrde1- resuttat resultat kapital

12 390 —163 13600 1328Eget kapitaL vid årets början

Årets resultat

Ärets oarqt totatresultat, nutto efter skatt

Årets totatresuttat
Vinstdscosit on

Ätekop OU ega actier --2 909

Aasattn ng t It fr reserv genom nd’ogrng av egna okt er -13

fandessvn 13 13

Eget kapitalvid årets slut

_______________ ________

390 —66 10162 1685 11970

Cand tor aunktigi sando bes’3r oav, suk irigsresrea

Utdelmrg

15 156
-

— 1485 148b
9? — 97

97 — 1485 1582
1328 —1328 —

- —1777 — -1777

2 989

13
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/ Ct3 ir,jtnterör 1 nii / rörir6U Ö/rikt / lkttIi1-i et tt[riig / P-rs1dg tiil

/ Koncer neil, rarper / Moderbotagets räkenskaper / Rev-,onsbeet.tet,r / Fernirsrcrsrkt / Kve:tete / DI,itcI:r

ModerboLagets kassaftödesanatys

MSEK Not 2019 2018

Den Löpande verksamheten 24
ResuLtat efter f:nansielta poster —458 —502
Justerinu för poster som inte ngår kassaftoden rn m 19 613
BetaLd inkomotskalt

— — - -331 - —352
Detsumma —770 —260

Ökning (—1/Minskning II av rörefsetordringor 16 —15
Ökning (.1/Minskning —1 av rörelseskutder 5 4
Kassaf [öde från den Löpande verksamheten —751 —251

Investeringsverksamheten

torvorv av materielLa anlaggriingstiltgJnqar 0 0
Akliengurt Itskott -114
Kassaftöde från investeringsverksamheten 0 —114

Fina nojeringsverksam heten

Upptigna t4r 999 2 846
Amortering av tOn

— 1 092 - 1 250
Äterkop av egna aktier

— — -— —7 989 —2 512
UtdeLning 1 777 —2 9t
Forandringar av finansiella fordringar/skulder koncernforetag 5 010 3 292
Övrigt

-- - -- 0 - - 0
Kassaf[öde från finansieringsverksamheten 151 535

Minskning av Likvida medet —600 —900
Likvida medel vid årets borlan

— 1 000 1 900
Likvida medel vid årets slut 400 1 000
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Finansietla rapporter

1 tJ kTy,-nt •jC / Inleotait / a9ittl ntvJ vikt , kti.t “. c tt or. fint y / Ftslarj titt vtstt’.ts.t;n

/ Kvcoi i.’os r,sk is k,tper / Moderbolagets räkenskaper 1 h ttbo atLi -o: 1 lcni’rsjuervist / <a issUat ‘ttfr

Noter för moderbotaget
Alla belopp t noterna titi moderbolagets finansiella rapporter dr angivna i miljoner svenska kronor (MSLK) om ej annat anges.
Belopp inom parentes avser föregående år, 201$.

för information om löner och andra ersattningar till verkstdllande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen, se koncernens Not 6 Personal på sidan 91

Nettoomsättning

Nettootosättningen avser tjänster till koncernföretag.

Arvode och kostnadsersättning titt revisorer

Administrationskostnader inkluderar kostnader för revisionsarvoden enligt
ncdanstående tabell. Rcvisionsfirman Deloitte har varit bolagets revisor for
2019 oUt 2018.

Arvode och svstavdsersattning ttt rev satar

Roy v onsuapdag

Skatterädg vrvng 0
Andra uppdrag

_____________________ __________ ________

Totalt 3

Övriga röreLseintäkter och övriga röretsekostnader

Ovriga rörelseintäkter och övriga rorelsekostnader 2019 avser i huvudsak
valutakursvinster och -förluster.

Finansietta poster

Resultat frän arrdetar koncerntvreLg 2019 2018

Utdetr’ ngar

Nedskr vni’g av andelar dotterforetag

___________

Totatt

____________

Huvuddelen av nedskriuningen under 2018 har redovisats efter utdelning frän
dotterföretag, varav 630 MSEK avser sakutdelning.

Rantsitaktvr vent 5-torde revuttatpouter 2019 2018

Nytta vvtutasurstorard—nger fl

Totatt 0 —

Rartekvstnade och tikna”de resuttatposter 2019 2018

-19 3Rartekostrader, koncerntdretag

Rar’teknst’radnr hantotiga III nvr pv finunsiettu skulder
vardcade vIt upntupet a”ssutf’ ngsvade

Rantesnsfrvder ranfv-ligv titt f nansietla rsfrument
värde-sds lit verst.gt auds sdsr ngsrntatoner

0vga tnuns etta kosteoder

Netto iutvsurstv’a’dr gar

Totalt

_________________

—293 —299

Bokstutsdispositioner

Busstutvd vous torer 2019 2018

Skittnad metlan redovisad avskrivning och avskrivning
enligt plan

lnve.ntar er, verktyg och irstatlatroner 0

Periodiseringsfond

Åretvavsattn og

Återfsrr”g avavsattr ‘g

Seatt redovsad 1 resuttatrvKr “ger 2019 2018

Aktuell skatt fv per oder —393 —379

Upovs aten statt avseende temperara sk’ttnader 6 1

TotaLt —387 —378

Skatt redovisad i var gt totvtrvsultvt 2019 2018

Effekt v andel av förandr nga verstgt värde p0
kavvattvdesvakrvgvr 25 -it

Totalt —25 —11

2019 2018

Aavtarr-’i-rg av effektiv skattesats l%l tv1

Resultat före 5katt 1 872 1 706

Svensk skattesats 21,6 —401 22,0 —375

Ej skottept ktrga utdetnregar -1,1 21 -16,1 274

E avdragsg tta kostnader 0,3 —6 16,1 —275

Effekt av fvrardrad seattesats 0,0 1 0,1 -1

Seatt harfart g tU tid gate Or 0,0 0 0,0 0

Schablonra’rta rO
per odserngstond 0,1 —2 0,1 -1

Redovisad effektiv skatt 20,7 —387 22,2 —378

Fördndringen i skatteskulder under perioden förklaras nedan

Suatteskatder 2019 2018

Bokfdrtvärdevidåretsbörjan 106 77
Astuett skatt 393 379

Betald skatt 331 —352

Bokfärt värde vid årets stut 166 106

Koncernbid tag
Erhållna kvece’ nb drag

2019 2018 Laninade kancernbidrvg

2 2 Totalt

0 1

3
—

‘ Skatter

—600 —570

60 115

2913 2670
--43 $

2330 2208

97 1246

- -1261

97 —2

-216 -228

-55 —64

.4 —3

Skatteskuld uppgående till 166 MSEK består av skatt som ska betalas pa årets
resultat.
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/ PR) komt:ienie:-ar / Inneltolt / Finansiell oversikt / Riktlinjer lur ersatirino / Fcrslna tillvtnstdispusiticn

/ Koncet nons raks•r;kaper / Moderbolagets räkenskaper / Rcviaioneherat:ulan / Pemars&nvrsikt / Kvarlaisdals 1 Definilinnar

hål 6 Fortaattning

Skatteeffekterna av avdragsgilla temporära skillnader, som resulterade i MaterieLLa antäggningstiLLgångar
uppskjuten skattefordran per den 31 december, sammanfattas nedan:

Uppsk1otna skaltelordriegar 2019 2018 Anskaffningsvörde vid årets början

Nedanstående sammanställning visaruppskiutna skattefordringarvid årets
borjan och årets slut.

2019

17 42 Ioköp/msesteriegar

28 22 Anskattningsvörde vid årets slut

Ackumuleradv asskrivningarvid årets början —3 —3
Årets asskrivnivgar —l —t

Ackumuterade avskrivningarvid årets slut —6 —3
Bokförtvörde vid årets stat 1 1

Ingående Redovisat ‘årets Redovisat’ osogl Utgående Avskrivningar för materiella anldggningstillgäitgar ingår ibalans ressllat tatalresultal balans
administratinnskostnader 1 resukaträkningen med —t 51SEK (—1). Inga

17 länekostnader Er materiella ariläggningstillgängar har aktiverats under 2019

______________________________________________________________

28 eller2lllå.
46

5,akr egsresem 42 — —25
Avsilln’ngar 22 6 —

Totalt 65 6 —25

Ingående Redovisat, årets Redovisat, övrigt Utgående
2018 balans rosstlal lolalresottat balans

Siikr vgsroserv 56 — -11 62
Avsillniegar 21 1 — 22
Totalt 75 1 —11 65

0

1-lärutöver ägs aktier i Union Allunoettiöre Marocaine SA. Agandet är endast formellt. Samtliga rättigheter och skyldigheter tillkommer koncernföretag.

Sa krog sresore

Avsatte ogar

flaktört vörde vid årets stut

leseolarivr, verktyg och ,eslattat,oeer 2019 2018

6 6
0 0

4 4

2019
Ingående

balans ko roa iv
Astieaga,

tillskott
Utgie ode

balansLiksidationer Nedskrioningar

Av’skatlvingsearde 57516 — — — - 57516
Nedvsr’sningar -26 365 - — - - —26 365
Boktörtvörde 31 151 — — — — 31 151

legående Akheagr- Utgående
2018 bataes Fdrvaro tillskott Likaidationer Nedskrtvniegar balans

Avskittningsvirde 56772 630 14 — — 57516
Nvdskiivningar —25118 — — —17 —t 230 —26 365
Boklörtvörde 31 656 630 116 - —17 —1 230 31 151

Innehav av direktägda andelar i koneernföretag

Dvtte, toretag Org. Ni Sate Aotal aktier Andel i % 2019 Aodel % 2018
Saenskt 5nov AB 556367-1261 Stockholm, Sverige t eoe tog 300 100 308
Swedish Malch Narth Esrope AB 556571 -6926 Stockholm, Sverige 1 ooc 100 1 6 686 tOO 16 686
51.1131 og’stcs AB 556571-7039 Stockholm, Sverige 1 008 100 2 350 100 2 350
Saeoska Tdodsticvsbolaget
Forsiljningsakliebolag 556012-2738 Stockholm, Sverige 34 603 080 100 8 949 180 8 949
Swedish Match Haldeg AB 556367-1253 Stockholm, Sverige 2 880 100 14 180 14
Swedish Match IvdostriesAB 556005-0253 Tidahotm, Sverige 30853 100 95 100 95

Swedish Malch US AB 556013 -4612 Stocknotm, Sverige 96 000 108 0 100 0
Svenska Tavdsticks AB 556 tOS-2506 Stockholm, Sverige 1 808 100 8 100 0
Svenska TobaksAB 5566803028 Stockholm, Sverige 100 008 100 0 tOO 0
Swedish Match USA. mc 62-1257378 USA 1 088 100 869 108 849
Swedish Match Cigars Holdieg ter 81-0733029 USA 1 000 tOO 1 739 188 1 739
Swedish Match Dominicana SA. 05338-2807-STI Dominikanska republiken 9 249 987 99,99 171 99,99 171
Swedish Match Distr,botioo Als 930567647 Norge 500 100 0 100 0
SAAllamettidre Causem,tle5 Algeriet 10 080 100 0 100 0
The Borma Match Co Ltd2 Myaomar 300 080 100 0 100 0
Vetcav Trading Co. Ltd]: Myanmar 4 000 100 0 108 0
Boktörtvördevidåretsslut 31 151 31 151
5 Förslailigat 1951
0 Forslaitigat 1968

Försiatligai vas
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0 Övriga Långfristiga fordringar

Ovriga långfristiga fordringar bestod av derivat som innefattar valutakurs
ditferenser och verkligt värde för valuta och räntesseappar om 735 MSEK (185)

0 Övriga fordringar

2019 2018

— 134

23 39

Mn—islnrd’an 1 2

dsrrqn korttr st ya fordringar 0 0

Bokfört värde vid årets slut 24 175

Q Förutbetalda kostnader och uppLupna intäkter

Fdrstbetatda kostnader och spplsr’n ntnkter 2019 2018

Upotapen ranteintakt 2 2

Foratbetald bcnvang.ft 2 3
Foratbetald hyra 4 4

disiga fnmtbetalda kostnader 10 15

Bokfärt värde vid årets stut 26 24

Ø Eget kapitaL

Information om forändringar i moderbolagets eget kapital liniss presenterad i
rapporten Förändringar i moderbolagets eget kapital.

Antal registrerade aktier i moderholaget:

Antal reg sverade akter 2019 2018

Em:tterade per 1 lonsari 175 950 000 181 800 000

Nndaattnng —é 000 000 5 850 000

Kvotvärde på totatt uteståeode aktier 2:2919

Återköp av egna aktier

Aterkopta egna aktier innefattar anskafiningskostnaden för egna aktier som
imsehades av moderbolaget. Per den 31 december20 t 9 oppgick moder
bolagets innehav av egna aktier till 672 t 687(5739295).

Antal ast nr
ltssen tall

2019 2018

Acsa’nslmad etteet ad
eget saptal )MSEK

2019 2018

Ärsstämman dcii 9April 21119 beslutade ons att förnya mandatet att återköpa
aktier opp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Dessutom beslutade
årsstämman om indragning av 6,0 millioner tidigare inköpta aktier med
motsvarande fondensission utan utgivande av nya aktier till samma belopp
som motsvarar nedsättningen av aktiekapitalet genons de indragna aktierna
ons 13 MSEK. Aktieägarna godkände också fiirslaget an indragningen ska
allokeras till en fond som ska atsvändas i enlighet med ett årsstdmmobeslot

Under aret återköpte bolaget 6982 mil)oner aktier för 2989 MSEK till ett
genomsnittsprin av 128.03 SEK.

Sedan återköpen inleddes har Swedish Matcls återkopt aktier till ett
genomsnittspris om 1 38:74 SEK.

Per den 31december 2019 innehade Swedish Match 6,7 miljoner äterköpta
aktier nsotsvarande 3,96 procent av det totala antalet aktier.

Det totala antalet otestående aktier uppgick till 163,2 miljonervid arets slut.

UtdeLning

Efter halansdagen har styrelsen föreslagit en total utdelning om 12:911 SEK
per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår till 2040 MSEK baserat på de
163 miljoner aktier som var utestående vid årets utgang Utdelning för 2018
betald under 20t9 uppgick till t 777 MSFK motsvarande 10:50 SFK per aktie

Fond för verkLigt värde

Fsrnd för verkligt värde bestod av en säkringsreserv Förändringen under året
beskrivs nedan:

Sakr rysresem 2019 2018

Bokfärt värde vid årets början —163 —191

Ettektis andel an torandringar i eerklgt nardn PS
kassatlndessak ngar 122 39

Skatt -25 11

Bokfärtvärdevidåretsstut —66 —163

Säkringsreserven innefattade ackumulerade förändrusgar av verkligt värde på
kassaflödessäkrmgar hänförliga till säkcing av ränterisker.

Obeskaitnde reserner 2019 2018

Åeskrieningar atdner plan

Materiella anläggningstittgångar

Bnktnrt iarden.d dm15 cdrjar 0 0

Årets ansk aning ainner plan 0 0

Totalt 0 0

Perndisrningsfnnd

enktort anrde ad årets bdrjan 1 785 1 330
Återtar mg an ansatlning —60 —115

Assath rg ‘nenararde å’ 600 570

Totalt 2 325 1 785

Boktärtvärdevidåretsslut 2325 1785

Onnga tsdr ngar

Derisat

Skntteknnin

0 Obeskattade reserver

Totalt antal utestående aktier per
31december 169950000 175950000

Varan rnehades an Swedsh Malm AB k721 687 —5739 295
Totalt antat utestående aktier, exkL aktier som
innehades av Swedish Match AB 163 228 313 170210705

2:21 38

fniala antalet äterkopia aktier och ackumulerade äterköp inUuderai i
balanserade vinsimedel redovisas nedan:

Ingående balans vid årets början 5739 5889 —31 460 —28928

Äeis nknp an eg’a adler 6 982 5 700 —2 989 —2 512
Ansatin “g t Il lm: rosen genom
ndmagr —g aa eg-’a oder -6 000 —5 850 13 13

ynndemssan — — 13 —13

Utgående balans vid årets slut 6 722 5 739 —36 629 —31 660
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Ø Övriga avsättningar

Långfristiga och kortiristiga avsättningar bestod per den 3 t december av
följande poster:

Osriga avs&tningar 2019 2018

Pensisnsåtagsndvn 69 48

Uppskiaten ersättning 28 30
Övrig ersättning 1 1

Bokfärt värde vid årets stat 98 78

Varavlängtrishga 93 72

Varav korttristiga 5 6

Avsättningar har under året leirindrats enligt nedan:

Pensiovs- Uppskjaten Osriga
2019 åtaganden ersättning assättniegar Totalt

Bokfört värde vid årets
början

Ä rrts avsättningar

Iavsprriktagna avsattningar

Åtrrtsräa assattnivgar
svänr året och andraäe
sp ps katt n inga

Avsa tvingar
aruktassitienrade tilt
rrpptsprra kovtvaäer — 17 —17

Rokfört värde vid årets stat 69 28 1 98

Q ObligationsLån

Skulder som förfaller till betalning senare än fem är efter halansdagen uppgick
titt 3541 MSEK (5570).

Övriga skuLder

Dvriga skulder bestod i huvudsak av förändring i verkligt värde lör derivat på
grund avökning etter minskning av ritntoroch valutakurser. Skuldderivat som
törlatler senare än lem är etter balansdagen uppgick till 0 MSEK (0).

Boktörtvärdevid årets
början

Ävts avsättningar

lavsp’ äktagna avsattvingar

Uppnkjuten ersättning

Uppsk;uten ervattning avser långsiktiga meitamentprogram titt vissa
befattningshavare sona kommer att regleras inom tre är.

Ovriga avsättningar

Ovriga avsättningar avser oinseruktureringar och särskild töneskatt pä
pensionsätaganden.

0 Bokfört värde och verkLigt värde för finansieLLa
instrument

—2 —2
Sssedtsh Mateh tilftuspae IERS 0 för att klassificera och värdera furansiella
instrument.

Sieedish Mateh foljer IPRS tS 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 1 — Noterade priser (ojusterade) pä aktiva marknader.
• Nivä 2 Annan indata äta de noterade priser och sona, antingen direkt eller

indirekt, är observerhara. lnpttt data består huvudsakligeis av samnaansatta
räntor trän räntessvappar, basisssvappar och konverteringsellekter frän rörliga
rantor Sir att skapa valutaräntesavappar. Dessa räotor anväiads för att beräkna
nsarknadsvärde genom att diskuntera utestäende valutaräistesseappars
kassallöden inklusive aktuell vardering avberörda valutor.

• Nivä 3— Indata som inte bygger pä observerhar marknadsdata.

Nedanstäende tabell visar bokfört värde (inklusive upplupen r,inta( och
verkligt värde per kategiari av ratstebärande fitaanviellt iiastrutateiat, inklusive
nivå i verkligt värde hierarkita, per dcii 31 december 2019. Derivat hänlörliga
till kassaflödessäkrittgar redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat
(FVOCI) i nivå 2 i verkligt värde hierarkin. Vid hedöiniaing av verkligt
värde för dessa tlerivat anvinds talika iaaetoder för att göra antaganden
baserade pä inarknadsförhällanden vid varje rappttrteritigstillfälle. Noterade
naarknadspriser eller hatadlarnoteritagar för identiska eller libtande instrunaent
används. De poster sotta inte är värderade till verkligt värde redovisas till
upplupet anvkatfningsvärde. Alla övriga poster, utom räntehärande skulder,
har kort löptid och betraktas som icke räntebärande och därför är det totala
bokförda värdet pä de finansiella instrumenten och det beräknade verkliga
värdet detsanama. Det bokförda värdet pä rätatebärande skulder skiljer sig frän
det verkliga värdet pä grund av ändrade marknadsräntov bedömda med hjälp
av officiella marbaadsntiterittgar för vära utestäende itbtigationereller liknande
itsstrttinent ned diskoitterade kassaflöden. Angivna värden är tndikativa och
konamer inte nödvändigtvis att realiseras.

Q UppLupna kostnader och förutbetaLda intäkter

Upptapna ksstnaävr nvh fsratbotsläa intakter

48 30 1 78 Upptepna ranteksstnadvr
19 15 1 36 Upptapna ineitamentspragram, inktasise sociala avgifter
—t — —t —2 Upptapna sociala avgifter

Upptvpna semesterläver

—

Personalknstnoäer

Övriga applvpna kostnader

Fsrathetalda intäkter

Boktärt värde vid årets stat

Pensions- Uppskstvv Övriga
2018 ätagandev ersättning avsättningar Totalt

2019 2018

125 129

41 39

6 6

2 2

0 0

4 5

1 1

180 182

58 26 2 86

3 tS 1 19

Ätvrfvrda avsattvingar
ander året och ändraäv
appskattvingar —13 4 0 -9

Avsättvingar
omkiassificerade titt
upplapna kostnader — —5 —t 6
Boktört värde vid årets stat 68 30 1 78

Pensionsåtaganden

Petasinttsätagatadeta avser avsättnitig lur särskild löneskatt pä
pettsittnsförphiktelser säkrade genom kapitalförsäkritigar oela avsättning för
itactst,ittsbestänada pensisanslörphiktelser. Merparteit av pensinttsaveättningarna
avser en pensittnsstiftelse lttr tidigare anstallda i det avyttrade Ssredish
klatelt DK ltd. Pi grund av ätrdeat antagande av drskunteringsräntan har
avsättningen lör det brittiska pensionsätaganelet ökat. Betalningar avseende
pettsirttasätagatacleia setiare än lena är efter halatisdagets beräknas uppgä till
26 MSEK.
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Bokfört värde och verkLigt värde

Nedanstacnde tabell visar hokfört va•rde och verkligt värde för finansiella instrument per 31 december 2019.

Frans etta tiltyiryar Kassattddes
oarderade 1 tiepptapet Ovriga tiransetla säkriryarvärde Ovniga fard’ryr Summa bektart Serakrat aaratiyt

2019 anskattninysaarde skutder rade titt FVOCI och skaLder värde värde

- 755 — 755Om.ya långtist ya ferdrryan 755

rcdrc-oåearcerntdretay 2928 — — — 2928 2928

Om;ya ksntfnistya terdrinys’ 1 — - 24 25 25

Fsratbetalda sastrada’ ur” apelaara rtaet.in’ — 2 26 26 76

Les da medel 400 — — 400 400

Summa tillgångar 3329 — 758 48 6136 6136

Ra’taccracdeskatden — 13430 — -. 13 430 13 661

0.’ yaskalda — — 2 2 6 4

Skulder 1 Il sanccrrfaretay lss’tfr stiga’ — 7149 - — 7149 7169

Upptapna kastader och torateetatda clavIer 106 19 55 180 180

Leaeranlarsskelder — 10 — — 10 10

Summa skulder — 20695 21 57 20773 21 004

Upptapna rar’e etaktir bansat ad’uskr rqa’ rapporteras i batansrakn igen sam F,iLr’ 0< ‘uteaJaraehspatapna etakiers’h apptspra rantekastnader kassaltddessak nyar rapparterassam
Up e.i;c’a k’stnadrn r. Ur Usria.n .nikter

Verkligt mdc per nivå

Derraat t.naneielta tillgångar

Der val finans ella skalder

Neål Flvå2 Pt,a83 Totalt

- 758 -. 758

21 - 21

Nedaostående tabell visar hokfört värde och verkligt värde för finansiella instrument per 31 december2018.

2018

Dir ya tåigfrst ya fordringar

Fe’d- ‘3cr på va’cercieratay

Can ya .sslt’ stga tad”.rya

Erat betalda kastrader arS aaclupa rta,staH

Landa edel

Summa tillgångar

Ratebarande skalder

Or ya skaldr

Smtder lii cenreretaratag (salt’ st ga

Unplapna vasvader acr Watcetalds intakter

Finans ella 1 ltgångar Kassatlbdes
sarderade tll applapat Oar ya tinaesietla sävregar varde Ovr ya fordringar

anseaffoogsaarde skalder radv till FVOCI och skulder

- 685

— 2687

Verkligt aarde pe’ nraå

Derivat finaneletla tIlgångar

Deraat finansiella skalder

Nya 1 N ii 2 Nreå 3 Totalt

621 -

27 -

0 Derivat som omfattas av nettingavtat

For att reducera kreditrisken i de fordringar som appslar på banker via derivat
har Sssedish Matela ingatt nettiogavtal, så kallade ISDA Master Agreemeots,
med samtliga oaotparter. Dessa avtal ger rätt till nettoing av värderingar pa
nllgåogar och skulder, om motparten inte fallgor sina skyldigheter, som vid
inställda betalningar. Fabelleo visar nettoexponeriogar per den 31 december.
Inga säkerheter har tagits emot eller ställts. Samtliga derivat är relaterade till
koocerneos centrala upplånitag

2687

1 CJC

3687

485

134

2

Samma bekfert Berakrat aerkt yf
na’de värde

485

2 607

24

3te 451

22 24
—

- 1000 1000

621 338 6667 6667

13505 — — 13505 13432

2 2 4 4

4767 - - 4767 4767

104 25 53 182 182

Lns—’a—ta-ss5aldc — 9 - — 9 9

SummasksLder — 18385 27 55 18667 18396

Upptap—a ranrenrantar i kassaftsdessakri’rgar rapeerieras i kalaasraernsar sam ranater r 3 ]r<’ iv’ a 1 UCPi era rtakir nr asptsp.narantek atraavr i kassafladessaerngar r.appar’eras sam
Upe.uvra kaatnader seS [aratbu’a,U rraetar

621

27

2019

FinansieLla instrument som omfattas av nettingavtaL

Belapp far finanselta
Brattahelepp sst’amenl som rnfe kiftas i

fdr finansiella balaesräkninyer, men sam an
estrament färamål fär eetlinyaatat Nette

Dv’ act — T.ltgå”gar 758 —16 761

Oe’aar . Skulder 21 —16 5

Betspe levtrnans.ella
Battabvtepa nsVamet som clv ca ttas
ten fras,vlla bala’sr ak—.gv—. me’ som ar

2018 atramert tarmål for etlngavfal Nytta

Oe sal — T figå—ga’ 621 —22 599

Oer.aat — Skaide’ 27 —22 5
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0 OperationeLLa Leasingavtat

Totala kostnader för operationella leasingavtal 2019 uppgick till 17 MSEK
(16). De operationella leasingavtalen hänför sig i huvudsak till hyra av
kontorslokaler ocls förråd. Avtalen är inte möjliga att avskitas under
överenskommen leasingperiod och innelsåller vissa indexeringsldausuler

Framtida ärliga minimileaseavgifter enligt icke uppsägningshara
operationella leasingavtal med initiala eller återstående löptider på ett åreller
mer lorfaller enligt följande:

M;nimileasnangitter 2019 2018

Inomettår 15 16
Mottar ett är och lem är 1 16
Längredniemår — —

Totalt 16 30

Vissa delar av de hyrda lokalerna hyrs 01 andra hand till ett av Ssvedish Malch
Alls dotterföretag. t lyresintäkter tusder 2019 fiir de delar som hyrs ut i andra
band till dotterföretaget uppgick 12 MSFK (12).

Q StäLLda säkerheter och eventuaLfärpLikteLser

Ställda säkerheter
Ställda säkerheter hänforde sig till kapitaltörsåkringtr soul ställts som säkerhet
liii peesionsförpliktelser och uppgick till 106 151SEK (86).

1 enlighet med lAS 19 Ilar kapitallörsäkringar stallda som säkerhet förvissa
pissionslrirpliktelser i torm av avgittshestämda planer kvittals stol peusms
åtaganden som redovisas i övriga avsättningar.

[vvntoatidrptiktetsnr 2019 2018

Bnrgeastdrbisdelser titt tdrmån tdr detterldoetag /t 57

Totalt 71 57

Närstående

Sammanstatlning dner närståendetransaklinner

Intäkter
Utdelningar

Ko nre ro 6 id ra g
Fnrsal1ning annarnr/tlanstrr
Hyresinta klor

Kostnader

Knncnrnbidrag

Ranlesnstnader

lnkdp annarnr/lldnster

Fordringar 2928 2687

Skulder 7149 4767

Esenteattörptiktetser

_____________

71 57

Transaktioner med närstående är prissatta pä markuadunsåssiga villkor.
För information om ersättniug till ledande befattningshavare se koncernens
Not 6 Personal.

Inom ramen för den normala verksamheten geisosufor noderbolaget
transaktiosser med dotterföretag. För information om dircktågda dtsttcrföretag
se Not 8 Konrcrsföretssg.

Årets transaktioner avseende försäljning av varor/tjänster med koncernens
iutresselöretag uppgick till 1 MSEK 1—) Fordringar, vid årets slut, uppgick till
1 MSFK j—).

0 TiLLäggsuppLysningar tiLL kassafLödesanaLys

Betalda och erhållna ränlor orh erhåller utdelning 2019 2018

Erhåller utdeln:ng 97 616
Erhåller Nnln, oslo’ na

- 0
Erlagd ranla, enterna —277 —286
Ertagd raeta, konrnrnlnretag —19 —3
Totalt -199 327

Betalda och erhälbna räutor redovisas som kassallöden frän den löpande
verksamheten.

Justering tdr poster som inte ingår i kassatlddnn mm. 2019 2018

Anskrisningar 1
Nndskrisning as dnltcrtoretag

- l 267
Sakotdetntng

— -630
Enrardring opplupna räntor 1 9
Fnrandrirg i pnnsionsansatlningar 17 —14
valstaso-sditterenser 1 0
Totalt 19

Liksida medel 2019 2018

Kassa nrh bank 0 —

Onriga knrllrisliga placeringar’ 600 1 000
Totalt 400 1080

*

Dottertäretag

2019 2018

97 1246

2913 2670

62 68

12 12

-43 -8

-19 —3

—33 —28

0
Styrelsens förslag till vinstdispnsitiou

lltdetning 11250 SEE baserat på 163 228313 aktierl SEE

v’estmedel att balanseras i ny rdkning SEE

Totalt 501<

2040353 913

9540070316

11 580 426 229

narigs kortfristiga plareringar sar slasvifirvrats sam likvida mvanf eftersom dn snabkt kan
nmsattas till likvida medel.
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Avstämning av uppkomna skulder i finansieringsverksamheten
Posto: som “te rya-, ssssatlvdet

Jasto’ ‘g från l)”gf’st g Eo’ard- “gav V-ol st räv
2018 Kassativdon dolt It earttst g varsd.ttreser Iv a-d ga 2019

L)—gt- sts: ä—tvcrr’des’.sldcr 1228 999 —1 298 152 - 12 135

Kartfrst.ga -a—tvaa’a”dv avalder 1 227 -1 080 1 298 145 - 1 355

Nottatllgåsyr to- san-ing ot tå”gt”st go
‘,-rtvoa’andv souldor -619 -13 - —1 — 122 —755

Summaskutderfrånfinansieringsverksamheten 12885 —94 — 5 —122 12675

0 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Ssvedish 2datch AB har pensionsfsirpliktelser som är försiikrade i svenska
pensionsstiftelser. Sssedash Match AB har också övertagitansvaret som
huvudman fören pensionsstiftelse som omfattar före detta anställda i det
anitrade Ssvedish Matoh DK ltd.

Per den 31 december 2019 visade den största planen i den svenska
pensionsstifielsen ett nettoöverskott medan en mindre plan visade ett
nettounderskott, Pensioosplanen for de före detta anställda i Storbritanisien
visade ett nettounderskott.

Tahellerna nedan visar pensionsåtaganden for Ssvedisb Match AB:

Fsrm)vsbestards pens o”sptaner

Nssdrdst an tsrdvrade lorpi ktetse” 906 791

Forsaltnngsttlgångarnas aerkl.gs ssrds —954 -848

Överskott, netta —48 —56

Överskott vetto psns srsstttotav som inta redan sas
balavs’asnnge”

___________

91 82

Netto_pensionsskuld redovisad i balansräkningen 63 26

Specifikatton av foräisdrmgar i nettoskuld redovisad i halansräkningen
hinförlig till pensioner

Pors orsasstd, ettc

Bokförtvärdevid årets början

Utaetatda ersatt’ rgr

Gsttgaretse fras cr5 orssvttvlse

Fo-dadrog persronsasvatt’.ngar 17 -14

Bokförtvärdevidåretsstut 43 26

0 Händelser efter rapportperiodens slut

Upptagning av nytt obligationslån

1 slutet på februari 211211, emiuerade Ssvedisb Nlatch AB co publik emission
om 31)0 miltoner EUR noed en loptid på sju år för generell finansiering
av vork,amheten.

Spccifibtion av kostnader siclt intäkter hänförliga till pensioner:

Forrånsbostamda pors er.sptane’ 2019 2018

Skttrrad metiss gotlgdrelso trOn pors srsstttolso srh
ulbstatda personer
Rantesostnad p) torpt ktelsor
Fakt ss avkastning så torsattn ngat.ttg)rgar

Pensioner som omfattas av törsökringspremier:

Fvra’d’ sg as svvrakstt pi ris rival ttvtsvr —74

Kostnader netto redovisade i resottaträkningen,
hänförtiga titt pensioner —33 —3

Kostnaderna hatiflirliga till pensioner redovisas i resultatråkningen som
administrationskostnader.

Den faktiska avkastningen på törvaltningstillgangar var 11,3 procent (—3,0).

l-örvaltnmgstillgängari pcnssonsstifielsrrna består av filltande:

Viktigare aktuariella antaganden på balansdagen
Förpliktelserna heraknas utifrån en viktad genomsnittlig diskoisteringsrånta
på 1,8 procent (2?)

Fn kapitaltillnkott om cirka 5 MsEK till pcnssonsstiltelsen i Storbritannien
kommer att betalas in under första kvartalet 2020.

Föränd’ rg personsassattrrr’gar

Netto intäkter/kostnader för pensioner

0 8

—22 20

96 -27

17 14

57 —36

2019 2018
Koatsade’ tor tsrsak’ ngsp-em v’ rodoa sade:
rvsssttafrar’ngvr -16 17

47

2019 2018 Fe satts “gat ltq)ngar 2019 2018

8? MSFK (81) av den totala nettopenssonstillgången omfattas avTrvggande
lagen.

26 40 Scala —st-s”v—t 115 63

9 8 Ost eossa’mde ‘staent 134 130

9 -8 Andatälgaigar’

__________ ______

055

Totalt 956 848
5rrv dv sr :ntvr’ aa’o’,vv i,.r:av-, 5sbaraget adi, 5:orbrtarn,on
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Revisionsberättetse

Titt årsstämman i Swedish Match AB tpubt], organisationsnummer 556015-0756

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen stallning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och
för Swedish Match AB (publ) fcir räkenskapsaret 101901 -01 — 2019- 12-31. kassatlöde för året enligt International Financial Ri’porting Standards (IFRS),
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 30 —33, så som de antagits av EU, och ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
63 -61 samt 67— 121 f detta dokument. färenlig med årsredovisningens och koncernredovisniiigens övriga delat.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med Vi tillstyrker därför att bolagsstärnman faststiller resultaträkningen och
årsredovisningslagen och ger ciii alla väsentliga avseenden rättvisande bild balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
av moderbolagets finansiella ställning per den 31 decemher 21)19 och av Våra ttttalanden i denna rapport om årsredovisningen och
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt ärsredovisningslagen. koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande
Koucernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och rapport som har överlämnats titl moderbolagets styrelse i enlighet med
ger ett alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella Revisorstörordningens (537/2014/EL)) artikel Il.

Grund för uttalanden

Vi kai utfört revisionen enligt International Standards on Auditing t ISA) Revisorstciiordningens (537/201 ‘t/EU) artikel 5.1 har tillliandihilllits det
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder heskris s granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderfiretag eller dess
näroiare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till kontrcillerade företag inom EU.
nioderbolaget och koncernen enligt god rcvisorssed i Sverige och har i ovligt Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innetattar att, baserat åndamålsenliga som grund Sir vira uttalanden.
pi vår bästa kunskap och övertygelse, inga lorbiudiia tjänster som avses i

Särskilt betydetsefut[a områden

Särskilt betydelsefulla omraden för revisionen är de områden som enligt

vår protessionella bedömningvar de mest betydelsefulla för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden.

Värdering av immaterietLa tittgångar

Swedish Match redovisar immateriella tillgångarom 2355 MSEKper den
31 december 2(119. Vid fastst,illande av atervinningsvätdet, vilket at det högsta
as verkligt värde etter avdrag Sir kirsäljningskostnader och nytt andevärde,
för en kassagenererande enhet krävs att företagsledningen gör bedömningar
Sir att fastställa återvinningsvärdet fördenna. Företagsledningen har
upprattat nedskrivningsprövningar av immateriella tillgångar, i enlighet
med gällande regelverk, tät kassagenererande enheter baserat pä beräkning
av nvttiandevärdet. Fastsiållandet avåtervinningsvärdet bygger på
toretagsledningens antaganden om olika parametrar såsom försäljningstillväxt,
EBl’FDA-marginal, evig tillväxttakt och diskonteringsränta.

Upplysningar om immateriella tillgångar ingår i not 1
Redovisningsprinciper och not 12 Immateriella tillgångar.

Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt
stallni ngstagande till, ärsrctlos’isningen och konceritredovisningen Som helhet,
mcii vi gör inga separata uttalanden om dessa omniclen.

Vär revision omfattade iucn var inte begränsad till följande
granskni ngsåtgärder:
• kartlagt processen for nedskrivningsprövning saint hcdumt utformning cch

implementering av reles’ania interna kontroller;
• utvärderat och utmanat viktiga antag,inden i triretagsleditingens

nedskrivniitgsprövningar. såsom antaganden om färsäljningstillväxt,
EBITDA marginal, evig tillväxt och diskonteringsränta genom invcdvering
av våra v-ärderingsspecialister;

• granskat den aritmetiska korrektheten i modellerna för
netlskrivningsprivn ing;

• granskat nedskrivningen Itänförlig till den europeiska
tuggtobaksverksamheten. och

• granskat att erforderliga upplysningar lämnas i de finansiella rapporterna.

.
FinansieLta rapporter
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Osakerhet om skattemässiga behandungar

Swedish Matcli redovisar en osäkerhet om skattemåssiga behandlingar om
320 MSEK per den 3t december 2019. Skatteverket har beslutat att neka avdrag
för vissa kostnader i rvä fall vilket hifallits av forvaltningsdomstolen. Swedish
Match har överklagat mälen till Kaininarråtten.

Vid fatstaflande av redovisningsmåssig hantering av de skatterelaterade
fallen krävs att Iliretagstedningen gör bedomningar avseende sannolikheten
i slutligt utfall i dessa mål. Bedömningarna baseras på rådande
skattebestämnwlser, tolkning av utveckling av rättspraxis utifrån liknande mcl
samt bedömning av sannolikt utfall fran extern rådgivare.

Upplysningar om osäkerhet om skattemässiga behandlingar ingår i not 1
Redovisningsprinciper och not 3t) Esentualtörpliktelser och eventualtillgångar

Vår revisiots omtattade men var inte begränsad till töltande granskningsätgirden
• utvårderat cich utmanat viktiga antaganden i Siretagsledningens bedömning

as sannolikt utfall gencim involvering av våra skattespecialister;
• tagtt del av förvaltningsrattens domar cich betydande korrespondens med

bolaget,
• inhämtat Swedish Matchs esterna juridiska ombuds hedomning as’ sannolikt

utfall, och
• granskat att erforderliga upptvsningarlämnats i de finansiella rapporterna

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information ån arsredovisningen och
koncernredosisningen och återfinns på sidorna u—29, 34—62, fs5—66 saint
t26 -129. Det är styrelsen och serkställande direktörets som har ansvaret for
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och konernredovisningen
ointattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestvrkanöe
avseende denna andra information.

1 samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
ärdet vart ansvar att läsa den infornsation som identifieras ovan och

översäga om informationen i väsentlig utstrdckrnng är oförenlig med
årsredovisningen och kiincernredcivi sningen Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vii övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
infcrmationen i övrigt verkar innehålla väsentliga telaktiglieter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
årvi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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StyreLsens och verkstälLande direktörens ansvar

Det ärstvrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för Vid upprattandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvaiar
att ärsredovisningen och koncernredovisningen upprattas och att styielseit och verkställande direktören tor bedömningen av holagets och
de gcr en r,ittvisande bild enligt ärsredovisningslagen och, vad gäller koitternetis lormäga att fortsätta vet ksantlteten. De upplyser, när sä är
koncernredovisningen, enligt 1 ERS så som de antagits av EU. Styrelsett tillämpligt, om förhällanden som kan påverka törinägan att fortsätta
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll verksamheten och att använda antagandet om lortsatt drilt. Antagandet om
som de bedömer är nödvändig för att opprätta en ärsredovisning och fortsatt drift tillämpas dock inte ont styrelsen och verkställande direktören
konternredswisni ng som inte initehäller nägra väsentliga felaktighetec avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. realistiskt alternativ till att göra itägot av detta.

Revisorns ansvar

Våra ntäl är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
si edovisningen och koncernredtsvisni ngen som helbet inte inneh,iller nägra

sa sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligbeter eller misstag,
it h att lämna en revisiottsberättelse som intieltåller vara uttalanden. Rimlig

säkerhet är en hög grad av s,ikerhet, nteit ir ingen garanti for att en revision
stiitt titfors enligt ISA oUt gott revisionssed i Sverige alltid kommer att upptat ka
en vascittlig felaktighet om en sädan lintis. Felaktig1 eter kan uppstä pä gruitd

av oegentligheter eller misstag oUt anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas päverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grnnd i ärsredsnisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av värt atisvar för revisionen av ärsredovisningen
och koneernredosisnuigen finns pä Revisorsinspektionens webbplats:
svww.i evisorsinspektseieit.se/revisiirnsansvar. Denna beskrivning är en del
,n’ revisitinslierattelseti.
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Rapport om andra krav enLigt tagar och andra färfattningar

Uttatanden

Utöver var revision av ärsredovisningen och koncernredovisningen harvi även Vi tillstvrkeratt bolagsstämmaii disponerarinsten enligt förslaget i

utfort en revision av stvrekens och verkställande direktörens forvaltning för törvaltningsherättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
Swedish Match AB (publ) tör räkenskapsåret 2019 01 01 2019-12 31 samt av direktören ansvarsfrihet for räkenskapsåret
förslaget till dispositioner hetralfande bolagets Sinst eller forlust

Grund för uttalanden

Vi har uttört revisionen enligt god revisionssed Sverige, Vårt ansvar enligt Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
denna beskrivs närmare avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i som grund för våra uttalanden
förhallande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och hari (ivrigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

StyreLsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som bar ansvaret tor lörslaget till dispositioner beträffande och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
annat en hedomning av om utdelningen ar försvarlig med hänsyn till de krav angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt stvrelses riktlinjer
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital. konsolideringshehov, och anvisningaroch bland annat vidta de åtgärder som dr nödvändiga för
liksiditet och stallning (ivrigt atthnlagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och for att

Sts relsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande hemma bolagets

Revisorns ansvar

Vart mal heträtlandc rcvisionen av förvaltningen, och därmed vart uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbesis fcir att med en rimlig grad
av såkerhet kunna bedöma om någon styreleledainot eller verkställande
direktören i nägot väsentligt as seende:
• företagit någon atgärd eller gjort sig skyldig till nagcm försummelse som kan

foranleda ersättningsskvldighet mot bolaget. eller
• på något annat satt handlat i strid tned aktiebolagslagen,

ärsredovismngslagen eller bolagsordningen.

Vårt mal hetraffande resislonen av torslaget till dispositionerav bolagets vinst
eller förlust, och darined värt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
sakerhet bedöma om förslaget ar förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet år en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utfors enligt god revsicinssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka ätgarder eller torsummelser som kan föranleda ersättningsskvldighet
mot bolaget, elleratt ett förslag till dispositionerav bolagets vinst eller förlust
inte är fcirenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare heskrivningav värt ansvar för revisionen avarsredovisnitigen
och koncernredosisningn finns på Revisorsinspektionens webbplats:
wsvw.revisorsinspektioneri.se/revisornsanss er. Denna beskrivning åren del as’
revisionsberättelsen.

Deloitte AB, utsågs till Swedish Match AB revisor avbcilagsstämman
2019 04 09 och har varit bolagets revisor sedan 10U’05.04.

Stockhotl20

Peter Ekberg
Auktoriserad resiscir

Fotckopians överensstämmelse
med origlnal kKygas:

C1M-LO1T
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Femårsöversikt 2015—2019

Koncernens resultatråö’.i9g i sammandrag. MSEK 2019 2018 2017’ 2016 2015

Netoomsöttning 16739 12966 11 751 11 222” 10556”
Bruttoresuttat 9 363 8 133 7 396 7 226 6 789
Sterre engår.gspester -367 - — 373 2 254 —42
Röretseresuttat 5 307 4 812 4 592 6 420 6 008
Frnansnette -247 —201 —260 —631 —463
Resultat före skatt 5860 4 531 6 353 5 988 3 565
Årets resultat 3 896 3 578 3 600 5 123 2 803
EBITDA21 6222 5 227 4 600 4554 4 368

Pencerenes resultat- och ba[aesraknrng samt tillfröraede noter för 2017 har rakrrats om, enlighet med fF95 5 Nettnirresatt rreg för åren 2S15—2016 rar för tömtorbarheters skutt riknats om for att
presentera ,nlahtsredovrsn,ngee r errtrghet med onrbtassrtrcerrngen rlf agent ueder fF05 10

et Oohtssrse sterre engångspester

2019

2 355

3 255

255

42

18

Kencereens bat-aesrdkning i sammandrag, MSLK

Immatenella anldggerngstrllgåegar

Materietis antöggningstrtlgångartt

Npttjanderaltslrllgångar

Aedetarr rnt’-essetöretag

Oerrga tånglrrstiga tilLgångar och eperattea fordringar3’

2018 2017’

2708 2088

2961 2558

2016

1 250

2 543

24

19

1 620

7113

22

22

1 256

5944

2015

1 048

2 240

6 865

22

1 717

9 871

122

2 784

1689

8387

[lange lingtrrst,ga l,eansrella tillgångar och fordringar 1 826 -

Summaantöggningstiltgångar 7750

flvrrtJa bortlristiga t,nansiella lerdrrngar 195 226 263 251 59
Ra’ ttrisliga eperattea tillgångar och tnrdrtngar 3 905 3 762 3 171 3 333 3161
L,hvrda medel

—-

-- 2370 -- 2886 3998 3364 1 732
Summa omsöttningstittgångar 6 671 6 876 7 632 6 968 6 952
Trllqårrgar som renehas tdr törsdljerngtt 16 — — — -

Summatittgångar 14237 13987 13376 15335 16824

Eget haprtal hånlarlryt 1,11 moderbolagets aktieägare —6 326 —5611 —6 202 —1 366 251

tnnehae utan bestämmande retlytaede 16 16 1 1 1
Summa eget kapital —6 308 —5 595 —6 201 —1 36S 252

Lårrglrrstrga t,nansiella aesaltnrngar 1 310 1 186 1 200 1 168 931
Långt, rstrga råetebärande skulder 12 130 12 282 10 277 8 169 7 613
Övriga långt rrsltga trnansiella skulder5t 1 626 1 160 1 218 1 613 1 882
Oerigcrlåegtrtstrgueperatiea skulder 436 - 615 368 369 292 -

Surnmatångfristigaukutder 15699 15024 13063 — 11 318 — — 10718 -

RadI, rslrga rantebirande skulder 1 300 1 229 1 253 2 047 653
Gunga knrtttrstigu t,nansrella skalderdt 633 245 534 321 208
het rga kent trrstrga eperatrea skalder 3112 3085 2 727 3 013 2 993
Summa korttristiga skutder 5065 4 559 4 514 5 382 — 3 856
Summa skutder 20 544 19 582 —— 17 577 16 700 — 16572
Summa eget kapital och skulder 16237 13 987 13 376 15 33S 14 824

- Snrnahnat r entrgket med FRk 1
2t lr,htuder-ar sbsgsptanter’nyar
ut Inbtrrderar abtrer r STS redeursat som trnaesrelttrltg5ng ander2fltb, peesrenstrltqårtgar ash deniealrnstrsment
ut trtlgåegar som rnnehaa tor torsatterno ae bantörtrgt trk tand ech sksgsplanlerregar Perhtrqt eöede nohtusrue tsrsat1erngshostnader tnruaetas nie htr agne an det bublurda u:rdet

tnhtuderar pensronstorptrktelsnr och trnarrsretta deeruatrestrsment. 2019 rnkludnrar teasregsbutder etter retörar,det av fF98 16 Leasregautat
tnhtsderar berttrrst,ga tinaesretta der,eatrnstrument 2519 rnbtuderar leasiegskulder etter retörandet au FRk tv Leasregautal

Keecernens kassatlöde i sammandrag, MSEK 2019 2018 2017 2016 2015

Kassatldde från den Idpande nerksamheten 5 080 3 705 3 602 2 929 3 768
Kassalldde tråe rneesterrngseerksamhelen -815 —1 204 1 594 3408 —513
Kassalldde som beertetts till aktredgarna -6 766 -5 623 5 498 —6 771 1 318
Kassattöde från eertg trnansieringseerksamhet -38 1 727 1 215 2007 - 605
Minskning/ökning avtikvida medel —539 —1 195 713 1 573 —669

1 theida medel etd årets nerlan 2 886 3 998 3 36% 1 732 2 312
Valutakursdäterens i trkarda medel 23 83 --79 59 90
Likvida medel vid årets slut 2 370 2 886 3 998 3 364 1 732

—
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FinansieLLa rapporter

2079 2018 2017

3477 2791 2358

2113 195v 1776

238 189 211

5828 6936 6345

Ön’ g ,e’ksarnrret - 153 124 126

Nedsu’ ;‘-rng europeiska tuggtobuksvas,t’nhvtvn -367 -

Resultatvodet STO — — 176 360

Avytt’ og no akt e’ STG — - 197 1 268

Qnvurde’rg tU iekt gt ‘iarde for SIG at,ec = - 902 -

Avyttr og avd str:oul onsuntoggning — — — 145 —

Intaat fr2n vrd’od torm6rrsptar — 69 —

Ftytt vid st- Lut onsontuggningar — - - - •-42

Real sut’onsv—st trOn fosutnIng av tomt 107 -

Röretseresuttat 5307 4812 4 592 6620 4 008

2017 hr rdvnats or,, 1 entighvt ved hOS 15 Fnr1amlvrbaebeteer, skuti har Oron 2T 5-201 k ainats ser e’ iv’,:’’ ‘ik” ‘d sr ge’i er rghvt red orre asurfIcerregen 111 agert arder 1085 15

Ro’eloe—vrg “at per redutsegment, % 2019 2018 2017 2016 2015

Snus ccv no st snuff 46,5 45,6 43,0 41.6 40,7

Ovr go tobokoprodukte” 37,2 37,3 38,3 39,8 40.6

Tundooduktnr 19.8 15.2 164 16,7 14,7

Röretsemarginatfrnproduktsegment 40,6 39,1 - 38.1 - 37.9 37,6

0-orakoat ertrghet med ORO r5

/ 3 fr-: mr er teri r / tie’,nr . / ‘3 rtte tt ov .rofrt / H . tu oj - f’i t’r t’nr, -s e Fcr ot ocj tt t of .,f’: ‘apa 41t16fl

1 Kovro. am ‘, rake 3aae: .‘ M tUrt :x-t n-u’; rcko ‘5R vInet / Rooj’ co— ,e ‘,,t7,..,.- / Femrsöversjkt / 1- vart cdf,: / Da’tti;tcr’

Nyckeitvir 2019 2018 2017 2016 2015

Nettotår.evkutd, MSEK 11 925 10 843 8 183 7 941 7 922

Investeringar mator etta anbggniogst tigOngar. MSEK 720 649 369 537 491

Roretsemarg rot t’O’ orodvktsegment. %° 60,6 39.1 38,1 37,9 37,4

Rorelsenorg’nut, %21 36,0 37,1 39,1 57,2 38,0

EBITA rortetvcan:ngsg’ad 23,4 17,5 12,6 10,1 8,9

NettetOnesautd/EBITA 2,1 2.2 1.9 1,9 1,9

Akt,edata

Akt eran tot, MSER 390 390 390 390 390

Ordrorre utdetc og per valv, SER 12-50 10.50 920 8.50 8 00

Extra utdet’rng per eutre, SEK -. — 7 40 7.50 21 50

Resultat pr- aktie, tore utspadn Og, SER

Inatus ve storre engOngsposter 23:22 20:63 1888 2738 14.48

Inklusive stone erg8ngsoostvo exktus ae ‘nt,tCte f’On STG 23.22 26.63 18.38 2e 1,4 12 62

Exktus,ve stdrreerg2rgsoosteroch rntokterfr6n SIG 25:41 2063 1640 1439 1279

Rvsuttat per akt e, efter utspvdnrng, SEK

Inklus or slorre ergOngsposter 2322 20.63 1888 2738 1448

Inklus or storre engOngsovster, exelus ve ntokte trOn STG 23:22 2063 1838 26.44 1 2.62

or storre engOngsposteroch otuater tr4n SIG 2561 20:63 16.40 1439 12.79

AOa of050Ltal har berakoals vxv:us,,e stOrre epg0973Cvstv’ om rjet arndt arae..
201 7 ra’ rak—aL civ vrtrjret mcd FRk 15 Forjumfarborbetons skri., har Orre 201 6—20 In ‘aknuts om for vtt pr000r.ten rntaktsreovvisnlngev ont ghet ned emk ossrfrcorrgen till vyert under ORO 6
Korcerre—srrro.somargi’nt nviusrve sfJ’rv engtrg:pster
Sl,’nroer-, 1 rnio

2019

7486

Noftoo—sattrrrg peproduktsegment, MSEK 2018 2017’ 2016’ 2015’

Snus och mo st smf 6 127 5 484 5 277 5 090

Övriga tobaksprodakter 5679 5240 4634 4253 3829

Tandp’odukter

________ _______________

1260 1 246 1291 1 314 1 295

Nettaomsättningfrånproduktsegment 14363 12612 11610 10875 10216

Giv g ‘cerksanrOet 376 353 362 348 362

Nettoomsättning — 16739 12966 11751 11222 10556

2017 bar raenan am r enOghet med 00.5 15 For amturbarhetens nysS har i’en 21 5-2016 rakrats om ter att presertera:’r’:k:’,rrd sorin cr ren. ybet mcd cmx assr’Inerrngirn blI asv’rt srdrr 1005 15

Rdrelseresultet pe’ produktsegment, MSEK

Snus och morst snuft

Ov’ go tooukspmdukte

Tondoroduater

RäreLseresuttatfrn produktsegment

2016’

2197

1 705

219

6122

132

2015

2071

1 554

196

3815

124
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yit, x ii4 »joi1u in FinansieLLa rapporter

/ tF0 lingr1eic ; Ir,flSflitt. / EttIdOu ou O’J’öi5lkt / PtöUinjar tur erttni:te / Furutj tttt Jin3J-s[Jöitiun

/ Koncernens rucets.eper / M-dei bol3rjeö rakenekaper / Reai6ioehncatte3e IFnm/isn-öerstkt / Kvarta[sdata / Dettnitinrter

Kvartatsdata 2018—2019

Koncernens resuttatrakning sammandrag. MEOK

Netoomsättr-ing

____________

2019

____________

04 03 02 01

3933 3829 3719 3258

2 482 2 489 2 369 2023

1098 1586 1434 1190

—59 --60 —60 —69

1039 1526 1374 1121

756 1180 1 080 880

1 615 1 725 1 566 1 316

2018

06 03 02 01

3301 3388 3336 2941

2057 2157 2085 1936

1196 1305 1263 1067

—62 —73 —73 —73
1136 1232 1190 974

925 959 — 928 766

1313 1606 1363 1166

Outtoresultat

Rretseresuttat

Frnunsietta poster, netto

Resultat före skatt

Periodens resultat

EBITDA’)

‘1 Exklusive storm nng3ngspuvter

Nyckeltal 06 03 02 01 06 03 02 01
Rorctsemarginat% 27.9 41,4 38.5 36.5 36,2 38.5 37.9 35.6
Investeringar materiella antaggsingstittg5ngur. MSEK 173 191 177 180 195 179 171 115
Resultat peruktin före utspödning. SEK 4:62 7:06 639 5:17 561 555 531 4:36

Nettoomsattning ner produktsogrtient, MSEK 04 03 02 01 06 03 02 01
Snus och most snutt 2 156 1 935 1 876 1 515 1 632 1 601 1 509 1 386
Ovriga tobaksprodukter

- 1 359 1 496 1 690 1 344 1 233 1 386 1 633 1 190
Tndpiodukter 323 298 266 314 369 310 302 285
Nettoomsättning från produktsegment 3 838 3 729 3 622 3 176 3 216 3 295 3 266 2 860
Ovriq verksamhet 95 100 98 84 87 93 92 81
Nettoomsättning 3933 3829 3719 3258 3301 3388 3336 2 961

Rarelseresultat per produktsegment, MSEK 06 03 02 01 06 03 02 01

Snus och moist snutt 987 940 876 676 725 752 691 623
(ivriga Iobaksprodukter 637 579 578 518 656 519 557 425
Fardprodukter lEO 88 6 63 66 66 66 31
Rörelseresuttat från produktsegment 1 525 1 607 1 658 1 238 1 266 1 317 1 293 1 079
Ouig verksamhet —59 —21 -25 -48 -50 -12 —30 -31
Nndskrivning 1 europeiska taggtvbukvvnrksa’neten —367 — * — - —

Röretseresuttat 1 098 1 586 1 436 1 190 1 196 1 305 1 263 1 047

Rurelsemarginut per produktsegment, °k 04 03 02 01 06 03 02 01
Snus och moist snutt 45,8 486 66,6 66.6 66,6 67,0 65,8 45.0
Övriga tobaksprodukter 32,2 38,7 39,1 38.6 37,0 37,5 38,9 35,7
Töndprodukter 31.1 29.6 2,3 13,8 18.9 14,9 15,1 10.9
Röretsemarginal från produktsegment 39,7 63.1 60,3 39,0 38,8 60,0 39,9 37.7

EBITDA per produktsegment, MSEK 04 03 02 01 04 03 02 01
Snus och moist snutf 1 066 1 020 967 765 795 810 766 675
Ovriga tobaösprodukter 681 612 611 550 480 539 591 466
Tandprodukter 111 99 17 55 76 57 5641
EBITDA per produktsegment 1 656 1 731 1 576 1 349 1 351 1 606 1 381 1 162

081 [DA murginat per produktsegment, Ole 04 03 02 01 04 03 02 DI
Snus och moist svuff 69.6 52,7 50.5 69,1 68.7 50.6 69,3 48.7
Ovrigu tobakspiodukter 35,4 40,9 61,3 60.9 38.9 39.0 40,5 37,5
Tandprodukter 34,3 33,3 6,5 17,4 21.8 18,2 18,5 16,4
EBITDA marginat per produktsegment 63,1 66.6 63,5 62.5 62.0 62.7 62.6 60,6

Avskrivningar och nedskrivningar, MSEK 04 03 02 01 04 03 02 01
Materiella antöggningstittgSngur 108 101 95 99 102 85 84 81
Nyttjurideröttstittg2ngac 23 22 21 2t - - - —

trnimatnriettu arttuggvirigstiltq0ngaril 19 16 16 16 16 16 16 16
Summa 150 160 133 126 117 101 100 97
5 Exklusive större englngspost vm 367 MSEX. viken avser en riedskrivning i ‘mv europeiska tuggtcbaksverkuamhetvri under det lurde kvartalet 2019

Run tekn st n a

Finansnotto, MSEK 04

Rönteintäkter 17

Räntekostnader, netto

Ovriga finansiella knstnuder. netto

Summa finansnetto

03 02 01 oc 03 02 01

21 28 26 15 16 17 14
—82 -82 —82 -90 —81 -87 -86 —86

-66 60 -55 -66 -66 —71 —69 —72

6 0 -5 -3 6 —2 —4 --1
—59 -60 -60 -69 -62 —73 —73 —73
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t:’pH’ ! ;tet iåc.sr’o Ak::2aHrcrn f. FinansieLLa rapporter Crå1;St; Tii!J

CQ ‘ri le’ / liiitel’ii :Fi’tao.tel Or. (0! / smr:irl?r furs’t t’l’Oti’i1 / Fin s’a:j tfl.Vi.ivlnil,etjffU’1

Vcn :e:ter a;et / 4stl -‘hiia.icts mil ,s°,acpr / R. icntc—att.als / Fcm/Ec,varstut / ev t::aisd t / Definitioner

Definitioner
Swedish Match redovisar ettflertalfinansiella mått som tigger utanför IFRS definitioner (alternativa nyckeltal, i enlighet med europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten ESMA:sriktlinjer)förattinvesterareoch företagsledningen effektivtska konna bedöma koncernensfinansiellaställning och resnttat. Detta innebär
attdessa nyckeltalinte alltid är jämförbara med måttsnm andraföretag använder. De ska därförsessom ettknmptementUllnyckettalsomdefinierasenligtlFRS. Swedish
Match tillämpardessa alternativa nyckeltal konsekventöver tid. Nyckeltalen är alternativa nyckeltalenligt ESMA:s rikttinjerom ingetannataeges.

P/EntaL Bvrskvrs siv arets stat + Resultat per aktie Används vem ett nått på markradsairdet i netatien till frans errens
relt’ivrstgenenerirg

Nettoomsättninn från Neltvnmsattning tnäe rvnetsesegmert vilken evklsdenan Osrig Aeaands som ett mått på Swedish Matcb karnrnensielta karruerksamhets
produktsenment [ verksamhet nettnvmsattning. vaktat ettekter sv (Ivrig verksamhet (inkt den svenska

tsrktivnen töndistritutinn)

Rdretseresuttat IEBtT) från Rsretseresultat frar rsrelse.egmert exklusive Usrig verksamhet Anvands sam ett mått på Swedish Malch knmmensietla kam verksamhets
preduktsegment sv h större engångspesten nperatrsa resultat, vaktat ettekten as Ovnig verksamhet lirkt den ssenska

tunktisnen tdr distritvtivnl och psster sen påserkan1amtsnbaihetee mellan

f Jjenmden —

________________________

Röretsemarninat tråv (1:0 Ränetseresuttat från preduktsegmeet - Netteemsatteing från Anaands svar ett mått på Swedish Match kaneserksamhets tönsamhet, vaktat
produktsegment 1%) pr ictuktsegment ettekten av (Ivrig verksamhet (inkt den svenska tvektinnee tör distnibstivn)

BOtT muttipet lRvrs’.ande • Nettståneskutd tnnehav utan bestanrmande intt1tandel Aesands som ett mått på koncernens värde i tvnhåtlande till
• Pvrstseresuttat

______________

4 noretseresultatgenenenieg

Större evnånnspnster Stvrne nngangspvAnn an sanredcsisade intaklen ccl’ ksstnadvn Anvands tar att intonmena vm psstvr svm påaerkan amtsrbanbeten meltan
a er gångskanaktan som vantigtvis an hantvrliga till stsnre perioden
kapitatainstvr ettvn törlvsten från a’,ttningan, större nedskr ringar
m-b vnstnuktuneningsknstnaden samt seniga sterne retakten och

jjstnaoen a. eeganiskarakt-ar anser per oder

EBtTOA Penovens resultat exklusive sterne engargspsster, tinarsietta i Anaands syn ett alternativt mått på spenativt resultat ssm inte påenkats as
pasrer, inkvmntskatt, samt av ech neoskniningan på materiella histeniska invvteningar ech vess nedovisnirgsmassiga hantering och inte
och immatenielta st gångar : heller as psster 5-im påvenkartänrtvnbanheter meltan penivder

Rsnetseresultat tråc pnsvuktsegmert evklvsrsn as vch Anvaeds vem ett alternativt mått på Swecisb Makh kommersiella
eedskniveiegan på materiella och immaterietta tillgångar karnverksamhets eperatisa resultat sem inte påverkats as histuniska

ievestenngar ach vess nedssiseingsmassiga hantering vct’ inte heller av posten
som påverkar amtönbanheten nyttan penicden

WO’ EBIDA Nettsomsattning ‘ Aevanos som ett alternativt mått på verksamhetens lsnsomhet.

EBtTA Perisdees rvvvttat eaklusive stsnne eegångspvster, tinaesiella Anaands sam ett mått på spenatist resultat i nelatise titt kcecenners
pasler, skatt samt as- scb eedsknisniegan på immalenielta tillgångar finansiella tdrptiktetsen

EBtTA räntetäckntngsgrad ERITA ÷ IRantekastnader - Ranteintäklenl Ansands som ett mått på tsnmågan att hetala ranteksstnadec

r Nettotåneskotd Kent nch långfristiga skuldenlusterat tön sakringstnansaklianer Ansaeas vem ett mått på netts finansiella lonptrktetsen

: avseende dessa skulden e rettsassaltningan lön peesisren vch
, Skrande förpliktelser - likvida mevet scb ksnttnistiga placeringar

Nnttotåneskutd/EOtTA Nettslåneskuld — EgtA Ansands ssm indikation på den tid Ii ån) svm krävs för att finansiera hehnlkga
] finansiella förpliktelser men koncernens fria kassallode trån den löpande

verksamheten.

, Justerat resottat peraktie Per ivdens resultat oaklusive större engångspvsten - åenomsnillligt Anvands sam ett allernattsl mått tor resultat per aktie ssm inte påverkats av
antal uteståense aktier pesten som påserkartämtönbarbetee mellan penisden

Börsvärde — Börskurs’edånelsslvteAntaietaklieruleståendesioårelsslul Anvvndsssm ellmåitpå knncennens marknadssande

Store e’-gå’gsccsleo MSEK 2019 2O1

Nedse’ an ng eo-vceisös taggtvoaksavrksamCetns 367

Summa större ennånnsposteri röretseresuttatet —367 —

leo _av’n ‘ 0.’ ga :ångfr:st.ga i “-yr u era seurde— son Dv’ gavs’ fr’ st ga ra’s;eca ukv.der
kun ‘e’rrrr svta—s’aks’—g . summaedrag
tre ..dvrar air ja ,t—g’r.st ja rays etta r [vårgar ann ivar rgvr ich Our ga emtistiga
1 naes cIa iesdr.sgv’ i evruemers se(a’siaör.ng sam na’ars’j
rna _dvrar ‘Cd— ga tåeni st ga 1 rase.a seder . xv—vore cm Oy,’ sae eg sammandag
fr e dvnat . Di— ga korn stga i rsrv nOv sv,,ner ense-jesu satansrakr,—o , sammarrag
1- .an-a’ . der.ga årgfr sOna i+ars,n..a i:’tgOvar cer -a’.—aa kavor ‘er s öatansrssr:ng

‘la arn.’nyune—:nr ian dc’ in sam ‘nt,vdv’au ‘“tL’åcvvs ar, id. e ra.: esrvennees
g sa, na—d—aa — in vvra så do sin i . .‘do’ av 5_mr. ra en

‘name ‘, mr-_mvrrol,avssmao:r_’aava’ds-avaers—onn.ia —,ur-_av—’nta—n:n5arg,e
,—k ‘vii . Jv—vi’esmvs,,ni’—dvvovnJe rna Jvr.a’eomv rvr’,om rs’egatnvil gå’

ein vd ris uammaedr ig i vm iensa

NYCKELTAL

Utdetninnsondet 1%)

Direktavkastning 1%)

Totataekastninn 1%)

tCO e Utdelning ltvneslagen eller årets slutl v Bsnskuns .io årets stal

DEPINITI ON/BERÄKNING j SYFTE - -

_______

tCO a Utdelning llviestagen ellen årets slut) v Resultat per aktie frän ‘ Används som ett mll pa den pnvcentuella anset as neltsnessttalel sam
ksaraananoe verksamhet, Ivne utspaening oistn’buenas som utoetning till aklieaganna

100 u lserskurs sid årets slut - Bonskurs ad iceegåsede annlul)
Betald utdelning s Avkastning pa ilseinveslenas ulnetning)

Bdnsksrs aid Ivnegående ånssl’,t

Direktankaslning ansaeds sam ett mått på avkastningen till akheäsanca

Anaands som ett mått på koncernens Islala vardeskapande Ian aktieagann-a,
inktunive avkastning onb s.ardenkningmvardemlnsknieg på aktinkvnsen

EB tT DA t nå n
prnduktsegment

EBtTDA marginat LOS)

EBITDA marginat från
pnnduktsegment tS)

Periudens resuttat,
euktusive större
engångspuster

C0’ EBI’DA från pnnduktsegnenl Nslt—vmcattning från
prsduklsegment

Pen:ndens resultat eaktssise sterne engångspasten

A”vands sen elI stlsrnslist mått på Saeeeisb Matub kommersiella
k-anrverksambets lönsanhnt

Ansaeds som ett alternativt mått på des Ispands verksamhetens nessital för
perioden scm inte på.enkas av posten vem påverkan antonbarbetsn mellan
per oder.

Nsttst0”esastd, MSEK 2019 2018

Långl°st go s’Oecanade seulder 12130 t2 262

Knrtl,sl gs rsrtnboro”de seatden 1 300 1229

Kspnnenler sv de-val Isealdnel 91 20

Kom;omr—is’ sade- valv ltgingst —t39 —t2e

Långt’ st ga lcss ngseslder. 172 —

Kontnt st ga leis.”gsealdcr 01 -

Netloavsalt”—g t tt Dessni’en ocn 1 s’s”de lo-st etetse- - 1 451 1106

Nrttscos arM tgå”garsc” 1 enande ln-d’”gs’ gt -03

Lev dc —c-sstocn vs’ go ev-tt-ist gs ctscsr ngsn

__________

-2370 —2006

Nettotåneukutd 11925 10063
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c .
! Sitt i.t t;sci fntii.t. tjre BoLagsstyrning

/ Ordföranden har ordet / [L:st’j c,iv;si ip irt Sri als’ r’ er ntaotir’q

Ordföranden har ordet
Det gångna året har varit ett spännande och händelserikt årfor

Swedish Match. Samtidigt som konsumenters intresse för nya

atternativ till cigaretter ökar fortsätter Swedish Match att tigga i

framkant för denna forändring Denna ärsredovisning ger er en

sammanfattning av årets finansiella resuLtat samt information om

Swedish Match aktiviteter under det senaste året, däribland lanse

ring av produkter, nya geografiska marknader, reguLatoriska for

andringar, affärsetik och insatser inom håttbarhetsområdet. För

Swedish Match, med dess starka engagemang for boLagets

vision om en värld utan cigaretter och som också är starkt

kopplad titt foretagets värderingar, är vägen tilL framtida tilL

växt ljus. Swedish Match kommer, precis som andra bolag,

att ställas inför utmaningar, men jag är övertygad om att

med rätt styrning och med engagerade medarbetare så

kommer dessa utmaningar att mötas med samma fokuse

rade beslutsamhet och entusiasm som vi har visat under de

gångna åren.

Forutom finansielL information, atfärsrisker och informa

tion kring produkter och marknader betyser årsredovis

ningen också många av de ansträngningar vi har gjort inom

våra fokusområden inom håttbarhet. Jag skulLe viLja tyfta fram

ett par av dessa områden där vårt arbete har fått bekräftelse —

vi är det första, och hittilLs enda, foretaget som formellt har bevil

jats MRTP-status för vår snusprodukt Generalav FDA i USA.

Swedish Match har även fått sina måtfor minskade utsläpp

växthusgaser godkanda av Science Based Target initiative

En växande och dynamisk organisation kraver sund styrning

För mer information om styrelsens verksamhet under året, samt

botagsstyrning och riskbedömningar hänvisas titt sidorna 132—138

i boiagsstyrningsrapporten.

En av de största forändringarna for Swedish Match är den impo

nerande tiLlväxten för nikotinportionsprodukten ZYN i USA, vilket

är ett bevis på företagets dedikerade ansträngningar att utveckla

ett framstående koncept som marknadsfors på ett ansvarsfullt

sätt gentemotvuxna nikotinanvändare. Under 2019 gjorde Swedish

Match, i linje med företagetsvision, framsteg genom att omvandla

den amerikanska portföljen från att vara till stor det beroende av

maskintillverkade cigarrer for tillväxt till att vara en portfött där

roktria produkter spelar en nyckelroll. Swedish Match arbetar nu

för att bygga vidare på framgången genom att expandera port

föllen av rökfria produkter till nya marknader. Vii styrelsen är

medvetna om att detta kommer att ta tid, engagemang och en vilja

att möta utmaningar. 1 faretagets strävan efter att uppnå dess

vision, affärsstrategier och hållbarhetsmål har Swedish Match

alltid haft ett tångsiktigt perspektiv och jag ir övertygad om att

denna strategi är välgrundad.

Swedish Match kommer att fortsätta investera i det som är nod

vändigt för att stödja verksamheten, samtidigt som vi genererar

avkastning. Avkastning till aktieägarna under året har skett både

genom utdelning och genom ett fortsatt program för återkop av

egna aktier. Vid den kommande årsstämman fareslår styrelsen för

aktieägarna att årets utdelning höjs till 12:50 SEK per aktie.

Styrelsen fortsätter att vara engagerad i Swedish Match ledning

och är medvetna om den viktiga roll detta engagemang spelar för

företagets utveckling. Dessa ansträngningar får ytterligare stod i

form av bidrag från våra olika styretsekommittéer. Styrelsen, verk

ställande direktoren och hans ledningsgrupps aktiva arbete det

senaste året har stöttat våra ansträngningar för att ha ändamåls

enliga plattformar for ett välskott, växande och dynamiskt företag

som går i riktning mot företagets vision. Jag är stolt över och

uppskattar Swedish Match medarbetare. Deras hårda arbete och

engagemang ärviktiga drivkrafter för att göra Swedish Match till

det företag som det är. Jag vill också tacka er, våra aktieägare,

för ert förtroende och stöd när företaget fortsätter dess resa.

Conny Karteson
Styrelsens ordforande
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Botagsstyrningsrapport
Swedish Match AB (pubt) ar ett svenskt pubtikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq StockhoLm.
FöremåLet för botagets 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 törentig verksamhet.

Swedish Match lyder under flera olika regel-
verk som berör styrningen av bolaget, till
exempel bolagsordningen, aktiebolags
lagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq
Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning
samt andra tillämpliga lagar och regler.

BLand de interna regelverk och stan
darder som päverkar Swedish Match
holagsstyrning återfinns bland annat Före
tagets bolagsordning, styrelsens arbetsord
ni og, VD-instruktion, koncernens uppfö
randekod och andra policydokument inom
koncernen. Bolagsordningen antas av
bolagsstämman’). Swedish Match bolag
‘ordoing innehåller inga begränsningar i
Iriga om hur många röster en aktieägare
kan avge vid en bolagsstämma och inte
heller några särskilda bestämmelser om till
sättande och entledigande av styrelseleda
möter eller om ändring av
bolagsordningen.

Swedish Match tillämpar Svensk kod lär
bolagsstyrning (“Koden”)2. Koden bygger
på principen “föl) eller förk1ara’ vilket
innebär att ett företag som tillämpar Koden
kan avvika från enskilda regler, men ska då
avge förklaringar där skäl till varje avvikelse
redovisas. Bolaget redovisar inte några avvi
kelser från Koden för 2019, förutom vad
gäller Kodens regel att bolagets halvårs
eller niomånadersrapport översiktligt ska
granskas av bolagets revisor. Orsaken till
denna avvikelse är att styrelsen. med
hänsyn 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 bolagsstyrningsrapport är gran
skad av bolagets revisorer, men utgör inte
en del av den formella årsredovisningen.

Aktieägare
Swedish Match akuekapital uppgick i slutet
av 2019 till 3895 IS 4 17:20 SPK fördelat på
169 950 000 aktier. Varje aktie berättigar till
en röst. Per den 3 1 december 2019 har
ingen aktieägare ett direkt eller indirekt
aktieinnehav i bolaget som representerar
minst en tiondel av nistetalet för samtliga
aktier i bolaget.° Bolagets aktier är note
tade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information avseende Swedish Match ägar
struktur, aktiens utveckling etc, presenteras
på sidorna 63—61 bolagets årsredovisning
för 2019.

Årsstämma 2020
Swedish Match årsstämma 2020 äger rum
den 2 april i Stockholm. Alla aktieägare som
är registrerade i aktieboken och som har
anmält sin avsikt att delta i årsstämman
inom den tid som anges i kallelsen har rätt
att personligen eller genom ombud delta på
Swedish Match årsstämma och titöva sin
rösträtt. Kallelse till årsstämma kungörs i
Post- och Inrikes Tidningar samt på bola
gets webbplats. Information om att kallelse
skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar få ett ärende
behandlat av holagsståmman måste inge en
skriftlig begäran härom till styrelsen i god
tid före bolagsstämman.

Va[beredningen inför årsstämman
2020
Valberedningens sammansättning inför
arsstämman 2020 offentliggjordes pä bola
gets webbplats den 1 oktober2019. 1 val-
beredningen ingår Förutom Swedish Match
styrelseordförande Conny Karlsson; filippa
Gerstäöt (Nordea fonder), flans Ek (SEB
lnvestment Management AB), Will James
(Standard life Aherdeen Pl.C) samt David
Pawelkowski (Zadig Gestion (Luxemhourg)
SA.). Filippa Gerspidt dr valberedningens
ordfmirande.

FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN KAN LÄMNAS TILL:

II Be goordrorges on llgogSg pSb ego o,ebboir,ls
#OJW swedishmakl, corn/boIagsStyrnIng

2i Isode,, he.rrs t Igaegly p Bollegort sr Seoso Bolags
sty—n-rcs webbpIat, vn,w bolagssiyrn:ng se

°‘ Eu rodoar Swzdcn AB
Ytteri-gare infoematon fnns pS bolagets wenbolits,
www swedshm,tch corn/si,,mm,,n

Swedish Match AB
Va Ibe red ni ny en
cia chefsjurist Marie-Louise Heiman
118 85 Stock ho lm
E-past: naminating.committeetöswedishmatch.com
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SWEDISH MATCH-KONCERNENS STYRNING

Va tbe red n in

Ersättningsskommitté

Revisorer

Revisionskommitté

ÄRSSTÄNMA Bolagsstämman

___________________

är det högsta
beslutande organet i ett aktiebolag och
aktieägares rätt att besluta i bolagets angelä
genheter utövas vid bolagsstämma. På bola
gets webbplats. www.swedishmatch.com!
stamman, informeras bolagets aktieägare
om sin lagenliga rätt att få ett ärende
behandlat vid bolagsstämma. Bolaget till-
lämpar inte några särskilda arrangemang i
fråga om bolagsstämmans funktion, varken
på grund av bestämmelser i holagsord
ningen eller, såvitt är känt för bolaget. aktie
ägaravtal. Beslut vid bolagsstämma fattas
normalt med enkel majoritet, men vissa
beslut ska dock i enlighet med aktiebolags
lagens regler fattas med kvalificerad
majoritet.

Årsstärnma ska hållas årligen inom sex
månader efter räkenskapsåtels slut. Vid ars-
stämman beslutas i fragor avseende bland
annat utdelning. fastställande av ärsredo
visning, ansvarsfrihet för styrelse och verk
ställande direktör, val av och ersättning till
styrelseordförande och övriga styrelse-
ledamöter och revisorer, riktlinjer för
bestämmande av ersättning till ledande
befattningshavare samt andra för bolaget
viktiga angelägenheter.

Valberedningen
Vatberedning -

utses enligt prin -

ciper som beslutas årligen av årsstämman.
Bolagsstämman fastställer även den
instruktion som ska gälla för valbered
ningen. Enligt denna instruktion är det
valheredningens uppgift att bereda och till
bolagsstämman avge förslag avseende änd
ringar i instruktionen. Valberedningens

tippgift är att lägga fram förslag avseende
val av ordförande på årsstämma, val av ord
förande och övriga ledamöter i styrelsen,
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande,
övriga ledamöter och eventtiell ersättning
för kommittéarbete, samt val och arvode-
ring av revisor i förekommande fall. Val
heredningens förslag olfenthggörs senast
i samband med kallelsen till ärsstämman.
Aktieägare ges möjlighet att vända sig till
valberedningen med förslag.

Varje höst uppdrar styrelsen åt en extern
konsult att genomföra en utvärdering av
styrelsens arbete med avseende pä dess
ledning och funktion. Styrelsens ordfo
rande informerar valberedningen om resul
tatet av utvärderingen. Denna utvärdering
ligger till grund för valberedningens
bedömning av st.ielsens sammansättning
främst med avseende på kompetens, erfa
renhet och framtida behov. Valberedningen
sammanträder så ofta som erfordras för att
kunna fullgöra sina uppgifter. dock minst
en gäng per år.

STYRE1SE
Styrelsen ärbola
gets högsta för

valtningsorgan under bolagsståmman. Sty
relsen ansvarar för att koncernens organisa
tion är ändamålsenlig och utvärderar fort
löpande bolagets finansiella ställning,
handläggningsrutiner samt riktlinjer för
förvaltning och placering av bolagets
medel. Styrelsen säkerställer även bolagets
redovisning, interna kontroll och kvaliteten
på den finansiella rapporteringen genom
det system för intern kontroll som närmare
beskrivs under rubriken lnternkontroll
avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen ansvarar i huvudsak för Swedish
Match strategiska inriktning och fastställer
koncernens långsiktiga finansiella plan.
övervakar fortlöpande verksamheten, fattar
vidare beslut i frågor rörande större investe
ringar och avyttringar samt granskar och
godkänner bokslut.

Styrelsen utser verkställande direktör,
fastställer instruktioner för den verkstäl
lande direktören och övervakar dennes
arbete.

Styrelsens arhetsordning fastställs årligen
vid det konstituerande sammanträdet.
Ärbetsordningen innehåller bland annat
föreskrifter om styrelseordförandens mil,
instruktioner avseende arbetsfördelning
mellan styrelse och verkställande direk
tören samt instruktioner för ekonomisk
rapportering till styrelsen.

Styrelsens ordförande ansvarar för att
organisera och leda styrelsens arbete och
för att bevaka att styrelsen fullgör sina för
pliktelser. Ordföranden ansvarar också
bland annat för att vidarebefordra ägarnas
åsikter till styrelsen.

. Ersättnin°s
Ersaftningsskamm,tte -

kom mitten utses
årligen av styrelsen och är ett utskott inom
styrelsen. Kommitténs uppgift är att bereda
och framlägga heslutsförslag för sre1sen
avseende ersättning samt övriga anställ
ningsvillkor för bolagets verkställande
direktör, riktlinjer för bestämmande av
ersättning och övriga anställningsvillkor för
andra personer i koncernledningen och
som styrelsen ska förelägga bolagsstämman,
samt övriga ersättnings- eller anställnings
villkor som enligt lag eller andra bestäm

1

LIGHTS DIVISION
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melser, Svensk kod för botagsstyrning eller
etablerad praxis ska beslutas av bolags-
stämman eller styrelsen.

Styrelsen har delegerat beslutanderätten i
vissa frågor till kommittén, såsom exem
pelvis beräkning och utbetalning av rörlig
lön till bolagets verkställande direktör, lön
och annan ersättning som, inom ramen för
av bolagsstämman beslutade riktlinjer, ska
betalas till andra personer i koncernled
ningen än verkställande direktören, inklu
sive prestationskriterier och mål avseende
långsiktiga incitarnentsprogram samt god
kännande av väsentliga uppdrag utanför
bolaget såvitt avser andra medlemmar av
knncernledningen än verkställande
direktören.

Kommittén ska sammanträda så ofta
som erfordras, dock minst två gånger
an igen.’)

RevisionsRevisionskom mille
kommitten utses

årligen av styrelsen och är ett utskott inom
styrelsen. Även om kommitténs arbete i
huvudsak är av beredande och rådgivande
karaktär har styrelsen delegerat besluts
befogenheter till kommittén i särskilda fall.
Kommittén ska övervaka bolagets och dess
dotterholags processer för redovisning och
linansiell rapportering saInt, mcd avseende
i) den finansiella rapporteringen, elfektivi
teten i bolagets interna kontroll, intern-
revision och riskhantering.

Kommittén ska granska och övervaka
revisorns opartiskhet och självständighet.
Kommitténs ansvarsområde regleras i stor
utsträckning av EUs revisorsförordning,

Rapjortennskommttté Verkställande

Revisorer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

vilket innefattar ansvar för upphandlings
processen av revisorer och att även i övrigt

_________________________

direktören har
biträda vatberedningen vid upprättande av tillsatt en rapporteringskommitté med upp-
förslag inför bolagsstämmans beslut om gift att i första hand säkerställa att all extern
revisorsval och revisorsarvode. Kommittén rapportering, inklusive dehtrsrapporter och
ska hålla sig informerad om revisionen av årsredovisning, samt pressrneddelanden
årsredovisningen och koncernredovis- med innehåll som kan vara kurspäverkande
ningen. 1 samband med revisionskommit- eller som innehåller finansiell information,
téns granskning av den finansiella rapporte- framtagits enligt koncernens gällande
ringen diskuterar kommitténs medlemmar rutiner.
de olika redovisningsfrägor som kan ha
aktualiserat5 med anledning av rapporte- De externa revi
ringen. Kommittén ska vidare fastställa

_________________________

sorerna utses av
riktlinjer för vilka andra tjänster äti revision bolagsstärnman för en mandatperiod om
som bolaget får upphandla av bolagets revi- mellan ett till fyra år. Enligt bolagsord
sorer. Revisionskommittén diskuterar även ningen ska antalet auktoriserade revisorer
andra väsentliga frågor som har samband vara en eller två med högst samma antal
med bolagets finansiella rapportening samt revisorssuppleanter eller ett eller två
redovisar sina slutsatser till styrelsen.’) revisionsbolag.

De externa revisorernas uppdrag inne-
Verkställande fattar granskning av styrelsens och verk-

_________________________

direktör utses av ställande direktörens förvaltning samt bola
styrelsen. Denne leder verksamheten inom gets årsredovisning och räkenskaper. De
de ramar som styrelsen lagt fast, rapporterar löpande till styrelsens revi

Verkställande direttören ska bland annat sionsknmmitté och i samband med års-
se till att styrelsen inför styrelsesamman— bokslutet rapporterar de sina iakttagelser
träden lär ett så sakligt, utförligt och rele- från revisionen till bolagets styrelse.
vant infornsationsunderlag som erfordras
för att styrelsen ska kunna fatta väl under
byggda beslut. Verkställande direktören är
även föredrsgande i styrelsen och avger
motiverade hirslag till beslut. Verkställande
direktören tillställer styrelsen mänatligen
den information som krävs för att följa www.swedishmatch.com
bolagets neh koncernens stallning, likviditet ‘1 Ytterligare inloro nrpelv klli’eirras

uppgifter och bemyndigoirden, bolagets sysleni for rar tiga
och utveckling samt haller styrelsens ord— ersjltrvng,,r till ledande betatfr rigshavare varat prvtvkull

trbn Swedish Maich hvlagsslammor finna redovisat pSforande lopande intormerad om bolagets ba.ge,s webbplats

och koncernens verksamhet.
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BOLAGSSTYRNING 1 SWEDISH MATCH 2019

ÅRSSTÄMMA 2019
Under 2019 hölls årsstämma den 9april

Protokott frän Orsstamman finns tillgangligt

p0 bolagets webbpiats,

www swedishmatch com/stamman

Årsstamman 2019 fattade bland annat

follande beslut

Utdelning om 10.50 SEK per aktie för

rakenskapsäret 2018

Omval av Charles A. Blixt, Andrew Cripps,

Jacqueline Hoogerbrugge. Conny Karlsson,

Pauline L,ndwall. Wenche Roifsen och

Joakim Westh titt ledamoter av styrelsen

Conny Karlsson omvaldes till styrelse

ordförande och Andrew Cripps omvaldes

titt styreLsens vice ordforande.

• Arvode till styrelsens ordförande om
2080 007 SEK, till styrelsens vice ordforande

ett ariode om 980 000 SEK och titt ovriga

botagsstämmovalda styrelsetedamöfer ett

arvode om 830 000 SEK vardera Darutöver

bexlutades att, som ersättning for utfört

kommittéarbete, tilldela 270000 SEK till ord
föranden i ersattningskommittén, 310 000 SEK

titt ordföranden i revisionskommittén och

135 000 OCK vardera till ovrga ledamoter

i dessa kommitteer.

• Indragning av 6000000 iterköpta aktier

1 bologet.

• Mandat för styrelsen om att fore nästa års

stömma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva

högst si många aktier att bolagets innehav

vid var tid inte överstiger 10 procent av samt
liga aktier i bolaget

Mandat for styrelsen att besluta om över

tåtelse av aktier i bolaget och om nyemission
av aktier.

Riktlinler för bestammande av ersättning och

andra anställningsviltkor för den verkutäl

landa direktoren och andra personer i bola

gets ledning
Faststallande av resultatrökningen och
balansräkningen för 2018 samt ansvarsfrihet

för styrelseledumäterna och verkställande

direktören

Fr nie-rna-sr aU gjlln- uiryi andet av issiarrrnass

soul att bnmjnd:gu at/retad att farvarva ana akt e,

se Oasnhtici Akt n:: Fras tvng;beratte>rn sidorna
62—54: iraredovisringno i-29i

Vatberedning
Enligt beslut avårsstämman 2019 ska val-
beredningen bestå av styrelsens ordförande
samt fyra ledamöter utsedda av var och en
av de fyra största kända aktieägarna i
bolaget sona önskar utse en ledamot i val
beredningen. De fyra största aktieägarna
ska fastställas på grundval av det kända
antalet röster per dcii 31juli aret före kom
mande ärsstämma.

Vatberedningen inför
årsstämman 2019
Valheredningen inför årsstänamata 2019
bestod av följande fem personer: Tal
Klausner (GIC Asset Managernent Private
Lim ited), filippa Gerstädt (Nordea
Fonder), Johan Strandberg (SEB Invest
ment Management AB), Will james
(Standard Life Äberdeen PLC) och Swedish
Match styrelseordförande Conny Karlsson.
Johan Strandberg var valberedningens
ordförande.

Valheredningens huvuduppgift är att
föreslå ledamöter för val till styrelsen vid
årsstämman. Stvrelseordföranden är
medlem i valberedningen och spelar
därmed en viktig roll för att hålla valbered
ningen informerad ona bolagets strategi och
framtida utmaningar. Detta är avgörande
för att valheredningen ska kunna bedöma
vilken kompetens och erfarenhet som
behövs i styrelsen. Valberedningen måste
dessutom beaktade regler om oberoende
som är tillämpliga för styrelsen och dess

konamittéer. 1 arbetet med att bereda förslag
till ledamöter i styrelsen har valbered
ningen särskilt tagit hänsyn till frågan om
mångfald och en Jiimn könsfördelning i
styrelsen och tillånapade punkt 4. ii Svensk
kod för bolagsstyrning som sin mångfalds
policy vid heredning av förslag till styrelse
inför ärsstämman 2019.

Valberedningen höll tre möten under
perioden mellan ärsstiimman 2018 och
årsstämman 2019. Pa årsstämman 2019
lämnades en redogörelse för valbered
ningens arbete.

StyreLse
Sammansättning
Enligt bolagsordningen ska bolagets sty
relse, förutom av personer som på grund av
lag kan komma att utses i annan ordning,
bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.
Swedish Match styrelse bestod vid utgängen
av 2019 av sju ledaniöter valda av bolags-
stämman samt, i enlighet naed lag om sts-
relserepresentation för de privatanställda,
tre arhetstagarrepresentanter jänite tre
suppleanter för dessa.

\5alberedningen informerade års
stämnaan 2019 att valberedningen tillämpat
den svenska bolagsstvrningskoden, avsnitt
4.1 som mängfaldspolicy i syfte att föreslå
en sammansättning av styrelseledamöter
med olika erfarenheter och kompetenser
och med mångfald med avseende på såväl
alder, kön tich kulturell/geografisk bak
grund. Den nuvarande styrelsens samman-

sättning är resultatet av valberedningens
arbete inför årsstämrnan 2019.

Sedan årsstämman 2019 har styrelsen
bestått av följande ledamöter valda av
bol-agsstänaman: Conny Karlsson, Charles
A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline
1 loogerbrugge, Pauline Lindwall, Wenche
Rolfsen och Joakim Westh. Conny Karlsson
har varit styrelsens ordförande. Under året
har arbetstagarrepresentanter i styrelsen
varit Patrik Engelhrektsson, Pär Ola
Olausson samt Dragan Popovic med supp
leanterna Niclas Bengtsson, Niclas Ed och
Matthias Eklund. Ytterligare information
om de enskilda styrelseledamöterna och
suppleanterna finns på sidorna 139—140 i
årsredovisningen fiir 2019.

Styrelsens oberoende
Enligt valberedningen är samtliga styrelse-
ledamöter, enligt de bestämmelser som
finns i Svensk kod för bolagsstymning, att
anse som oberoende i förhållande till såväl
bolagets större aktieägare som till bolaget
och bolagsledningen.

Sammanträden
Styrelsen kallas till sex ordinarie samman
träden per år samt ett konstituerande
sammanträde. Utöver de ordinarie sam
manträdena kallas styrelsen till ytterligare
sammanträden när styrelseledanoot eller
verkställande direktören så påkallar. Vid det
styrelsesammanträde där ärsbokslutet pre
senteras deltar revisorerna för att meddela
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iakttagelser frän revisionen. Revisorerna
sammanträlfar även med styrelsen utan
närvaro av verkställande direktören eller
övriga representanter frän bolagets ledning.

Styre[sens arbete under 2019
Under perioden från 1januari2019 till den
31 december2019, har styrelsen haft tio sly
relsesammanträden samt ett konstituerande
styrelsesammanträde. Under 2020 (till och
med februari månad) har ett styrelse
sammanträde ägt rctm.

Vid samtliga ordinarie styrelsesamman
Ersättning titt styretsen träden, utom vid det konstituerande styrel
Ersättning till styrelsen under perioden frän sesammanträdet, fick styrelsen en övergri
årsstämman 2019 till och med ärsstämman pande presentation av VI) samt diskuterade
2020 har utgått i enlighet med beslut av års- styrelsen bolagets och intresseföretagens
stämman 2019. Styrelsearvocle har inte resultat samt andra projelct och frågor.
utgått till styrelseledarnöter anställda i Samtliga sammanträden under året har
Swedish Match-koncernen. följt en godkänd agenda. Inför varje sam

manträde har förslag till agenda, inklusive
eventuell dokumentation för varje punkt på

‘ilyrel5ofls sammansi ttning och narvaro 2019

Totatt antat möten

Ledamöter vatda avårsstämman

Conny Karlsson (ordtorundel

Asdrew Cripps (vice ordiorande)

Charles A. Blixt

Jacquoline Hoogerbrugge

PauLine Lindwall

Wenche Roitson

Joakim Westh

Arbetutagarrepresentanter

Patrik Engelbreklsson

Par-Ola Olausson

Dragan Popovic

Arbetstagarrepresentanter (suppteanteri

Nictas Bengtsson

Nictas Ed

Matthias Eklund

it Eiiliijl dn tie,lixn hvexk kvd lur bxlagsslyrning

11

10

11

11

11 6

11 6

10

10

to

Ja 2006

Ja 2006

Ja 2019

Ja 2015

Ja 2017

J0 2013

Ja 2011

SIy, e’i,r,naie Årobokalut och
årsredov,sn,ng, kallelse och förslag
t,li arsslam,nan, årlig rev,s,on av
iippfr,rmdrhoden, mandat att (ortsalta
med -Jtcrkop ;100gna aktier

Konstituerande otyretsemöte.
Extra slyrelnemote

Styrolscmotei Dwensburo, Kentucky Styrelsernute- Str.aegisk
Slralegifrågorpå konccrnn,vå samt för uppdatciing for OND
Europe D,v,s,un, U5 D,ws,un och L,ghts Lugistics, rcgutatx,,sk
Dw,s,oa Besök, fjk, kon, Owensburo, uppd.iteririg Styrelsemöte
inkluderande dv nya pruduktions Dclårsrappurt lanuar,—
lokalerna (ur ZYN september

AUG SEP NOV DEC

OKT

Styrelsemote Talent management och succen
sinnsplanering, bolagets långsikliga finansiella

plan och r,skt,anler,ng, uppdaleringar non,
hällbarhet. ersatlningstråpur utvardering av

slyrelse och UDs arbete, finansiell pnlicy.
oppdater,ng av det globala MTN-programmet

2020

JAN

FEB

Utvärdering av styrelsens arbete
Under hösten 2019 genomförde styrelsen
en utvärdering av sitt arbete med hjälp av
ett oberoende konsultholag. Valbered
ningen har informerats om resultatet av
utvärderingen.

För mer information om styrelsens arvode agendan, skickats till styrelsen. Bolagets
under 2019, se Not 6 Personttt, sidan 91 i revisorer deltog vid styrelsens samnian
bolagets ärsredovisning för 2019. träde i februari 2019 för att presentera revi

sionsrapporten och iakttagelser trän revi
sionen. Vid styrelsemötet i juni, vilket hölls
i Owensboro, Kentucky, besökte styrelsen
Swedish Match fabrik i Osvensboro, inklu
derande de nya produktionslokalerna för
ZYN. Styrelsen träffilde också bolagets
anställda som berättade om sin verksamhet.

Revisionskommitté

l.edamöter under 2019 har varit: Joakim
Westh (ordförande), Andrew Cripps och
Wenche Rott’sen.

Kommitténs ordförande har fortlöpande
hållit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under äret. Antalet satss
mantraden utsder 2019 uppgick till sex.
Bolagets revisor och chefen för internrevi
sion har deltagit i samtliga sammanträden

Ledamot
Oberoende’1 sedan Arvode, 1SEK

Revisions- Ersöllnings
Styrelse kommitté kommitté

11 6 2

2 350

IIIS

965

965

830

965

1160

11

11

Styrnlsemote B,,ksli,tsrappo,t vek
årsrrdvvisn,ng, forslag 161 Jrsstain -

man, slrategfråpur årlig revision av
upp!orandekoden, ha’llbarhets

oppdatering, kompensations (rå pur

2019
JAN MAB APR MAJ JUL

FEB ? JUN

Slyrelsemole Styrelsemvle DelSrs
per capsulam, rapport laxvxri -mars,

Extra anta gande av ulnytliande au mandat Styrelsem ole- NatoS ro
styrelsemote årgrodxvisning alt återkopa aktier rapport lanvaei-)uni
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med revisionskommittén under 2019 och
i samband mcd två av dessa sammanträden
även sammanträffat med kommittén utan
närvaro av representanter från bolaget.

Ersättningskommitté
Efter ärsstämman och det konstituerande
styrelsemötet i april 2019 har ersättnings
kommitténs ledamöter utgiorts av Conny
Karlsson (nrdförande), Charles Ä. Blixt och
Jacqueline Hoogerbrugge. Bolagets verk
ställande direktör har varit föredragande
i vissa frågor. men är inte ledamot av
kommittén och är inte närvarande när
kommittén bereder beslut om ersättning
till den verkställande direktören.

Kommitténs ordförande har löpande
hållit styrelsen informerad om kommitténs
arbete och beslut under året. Kommittén
sammanträder så ofta som det är nödvän
digt, dock minst två gånger per or. Antalet
sammanträden under 2019 uppgick till två.

Kommittén har under 2019 ägnat sär
skild uppmärksamhet åt fastställande av
2018 års rörliga ersättningar för utbetalning
under 2019 och åt fastställande av relevanta
mM hur rörlig ersättning, förslag till sty
relsen om löneförändring och rörlig ersätt
ning för verkställande direktören avseende
2020 samt fastställande av löner och rörliga
ersättningar för 2020 för övriga med
lemmar av koncernledningen. Vidare före -

lade kommittén styrelsen förslag avseende
riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande
direktören och övriga medlemmar av bola
gets ledning.

Koncerniedning
Swedish Match koncernledning har under
2019 utgiorts av Lars Dahlgren, verkstäl
lande direktör och koncernchef, Richard
FIahert; chef för US Division, ihomas
Hayes, finansehef, Marie-Louise Heirnan,
chef för koncernstah Group Legal Affairs,
Lars Olof Löfman, Senior Vice President
R&D, Europe Division, Fredrik Peyron,
chef för koncernstah Regulatory Affairs och
Group Communication, Håkan Söderberg,
chef för Lights Division och Joakim Tilly,
chef för Europe Division.

Ytterligare information om bolagets verk
ställande direktör och koncernchefl.ars
Dahlgren, inklusive intormation om hans
och hans närståendes aktieinnehav i
Swedish Match finns på sidan 141 i ,irsrcclo•
visningen för 2019. Lars Dahlgren har inga
väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i
företag som Swedish Match har betydande
afflirsförhinclelscr med.

Ersättning tät koncernledningen
Ärsstämman 2019 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 ärsstämman fast
ställda riktlinjerna, se Not 6 Personal, sidan
91 i arsredovisningen för 2019. För infor
mation om ersättning och övriga förmåner
till koncernledningen, se Not 6 Personal,
sidan 91 i årsredovisningen för 2019.

Revision och revisorer
Bolagsstämman 2019 utsåg Deloitte AB till
bolagets revisor för perioden från 2019
fram till och med årsstämman 2020. Under
2019 har Deloitte AB, utöver revision, haft
konsultuppdrag för koncernen avseende
skatte-och revisionsrelaterade tjänster.

Auktoriserade revisorn Peter Ekberg är
huvudansvarig revisor. För information om
ersättning till Swedish Match revisorer
under 2019, se Not 7Ärvode och kostnads
ersättning till revisorer, sidan 91 i arsredn
visningen för 2019.

Rapporteringskommitté
Under 2019 utgjordes rapporterings
kommitténs ledamöter av cheferna för
Group Legal Affairs, Investor Relations
samt Rcgulatory Affairs and Group
Com munications.
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INTERNKONTROIJ. AVSEENDE DEN FINANSIEllA RAPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktie
bolagslagen och Svensk knä lär botagsstyrning
lär den interna kontrollen. Revisionvkommittén
har ett särskilt ansvar lär att ävervaka eflektivi
telen i riskhantering och internkonlroll avse
ende den linanviella rapporleringen. Denna
rapport beskriver koncernens system lär
inlernkontroLl och riokhanlering avseende den
linansiella rapporleringen.

Kontrollmiljö

Basen lär den interna kontrollen avseende
den linansielta rapporteringen utgärs av den

konlrollmillä som har dokumenterals och kom
municerals Devna inklvderar Swedish Match
upptärandekod samt interna policies och
instruklioner lär delegering av belogenheter,
redovisning och rapportering. intern kontroll
och infvrmationsväkerhet. Alla styrande dokv
menl uppdaterav regeläundet och distribueras
till nyckelpervoner som implementerar dessa
inom sina vnvvarvområden Grundläggande lär
all skapa en elfekliv kontrollmillä är styrelsens.
revisionvkommilténv och ledningens ålaganäe
ett preventeia tilltärlillig tinanviell ropporte
ring. Swedish Malch har etahlerat en tydlig
struktur lär bevlvtvlallande och upplälning,
inklusive regeläundnv mäten mellan ledningen
lär koncernen, operativa enheter och lokala
bolag dar koncernens varderingar betonas

Riskbedömning
Koncernen tillampar en metod lär risk
bedämning och rivkhantering lär att säkerstalla
alt de risker som koncernen är utsatt lär han
teras inom del lastntälldo ramverket. Ulilrån
rivkäeddmningen delinierar koncernen ett
stvndardiveral kontrollvyvlem som vyltar till att
säkerställa lilltärlitlig boktäring och rapporle
ring sumt vkyddande av materiella och immale
rintla tillgångar. Dessa standardiserade kon-

trollar vev over och uppdateran varte år. Vana
operativ enhet ansvarar dessutom tor att
bedoma bologsspecilika risker och idenliliera
viktiga inlernkontroller nom inte ingåri det
standardiserade kontrollsystemel.

Kontrollaktiviteter

Chelerna lärde operativa enheterna ansvarar
lär att etablera den interna kontrollen avseende
den linansietta rapporleringen utilrån koncer
nens standardiserade kvntroller samt avseende
materiella belagsspecilika finansiella rapporte
ringsrisker Kontrnltvktiviteter är impleinente
rade i alla allärvprnceseer och system som
levererar inlnrmatien till den finansiella
rapporleringen lär att säkerställa att inlorma
tinnen in tilltärlittig,

tntormation och kommunikation
tnlormatinn och knmmunikatinnskomponenten
innelottar system och processer som bidrar
titt all inlermatinn identäieras, änkamenteras
och kemmunicerav i ett lermat som mätiggär
att anstattda kan ultära sina uppgilter och
all finansiell rapportoring kan prevenleruv
lutlstänäig, korrekt och i rätt tiä. Färetags
ledningen her inrättal kommunikationvkanaler
och lerum lär att skapa ett eflektivt Iläde av
information om attärsvillker och läréndringur
som påverkar den linanvietla rapporteringen.
Swedish Match upplärundekod uppmanar
anställda alt vidta åtgärder och rapportera
situationer som inte ar färenliga med upp
tnranäekodens rikllinter och färbtudvr
repressalier mot den som rapporteiar delta.

Övervakning
Koncernen fäljer upp efterlevnaden av styrande
dokument i term av interna pnticies och rikt

tinier samt ulvärderar effektiviteten i kontroll-
strukturen Finansiella rapporter lämnas serie

månad, kvurtal och år till ledningen lär opera
tiva enheter och koncernen genom ett gemen
samt rapporlerings- och konsolideringssystem.
Ledningen, såväl den finansiella som operativa,
går igenom den finansiella inlormationen och
kontrollerar alt den äriullständig och korrekt.
Styrelsen får månatliga rapporter nch vid varje
ordinarie slyeLsesummanträäe behandlas kon
cernens ekonomiska situation Vid dessa styret
sesammanträden inlormerar oräläronden i

revisionskemmitlän också styrelsen om resi
sienskommiiiéns arbete med att dvervaka
etleklieiteten av inlernkontrelten avseende den
lieansietle rapporteringen. Rapperteriegs
kommittén fuller upp fullständigheten avseende
upplyoningsskyldigheten i de finansiella
rapporterna

Koncernens inlernrevision är etaälerad med
huvudsakligt syfte att utifrän ett ebereende per
spektiv utvardera internkontrolteno effektivitet
Internrevisionens arbete baseras på årligen
etablerade riskdrivna planer som uppdateras
under året baserat på specitika läränäringar
och händelser som påverkar risken relaterat till
systemet for internkontroll. Dessa planer gran
skas och goäkännu au revinionskommiltén och
internreuision rapporterar regelbundet utfallet
till revisienskommiltén och ledningen.
Revisionvkemmittén läller upp att åtgärder
vidtas gällande rekommendationer att starka
internkontrotten avseende den finansiella
rapporteringen Cheten lär internreuision
rapporterar direkt till ordläranden i reoiviens
kommittén och lift linanschefen Reoisiens
kommittén tår även regelbundna rapporter från
den euterna revisorn.

Stockholm it lebruari 2020

Styrelsen lär Swedish Malch AB

REVISORS YTTRANDE OH BOIAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Ti[L holagsstämman i Swedish Match AB Ipubl.J, organisationsnummer 556015-0756

Uppdrag och ansvarafördetning
Det är styrelsen som har ansvaret lär botagsstyrningsrapporten för räkenskaps
äret20t9 01 Ot —2019 12 31 påsidorna t30-l42och färattdenäruppråttad
i enlighct med ärsrcdovisningvlagcn.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RcvU 16 Revivornv granskning ur
belugvstyrningsrnpperlen. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrniogs
rapporten haren annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jånsfärt
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god res’isionased i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grond hin våra uttalanden.

Uttalande
Ln holagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet nsed 6 kap.
6 andra stycket punkterna 2—6 ärscedovisningslagen samt 7 kap. 31 andca
stycket samnso lag är tärenliga med årsredovisningen och koncernredovis
ningen saint är i överensstämmelse mcd årsredovisningslagen.
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StyreLse 2019

ANDREW CRIPPS
Vce styrelseordfaronde och ledamot revisions.

kommittén, Sfymlsetedomot oedan 2006
Fodd 1957. SA University of Comöridge Chortered

Accounfont,
Ovrga otyretoeappdrag’ Sfyreloetedamot och ordförande

revo:onskemmittén Hswden Joinety Group ptc

Åröetskvoerfareehef Cirecfor of Corpoi ole Fnonce,
Rot Nmans Interratonot; Cirector of Investmonto,
Britoh American Toöacco; President, Loarers tnter•
oot’onal SA. Sfyrelsetedomof off anfal etropoiska
eerksamhefer for konsamenfpmdakfer
Egna och närotåendeo akfier 19 200

tttiro’s.
Öergasfyreivevppdrag Odforado Atrom

Coot Lm ted. Stymlseteda—ot Lomc Westo

Hotd’ogs tnc
Aröetohvsnrfareehet. Inter,r Genrat Coarsel

i Kr spy 9eme Deagboutv mc; Eeeratrae Vice

Pmo dent ond Generat Coaoof, Reynotdo
Amehcan cc.

Egna och narotévnöeo aktier 3000

ariveo’tet
O’,riea otvreiaeoppdran Sty-etoetedemot IKEA
hdustrv AS, Dom et r AS, Soadv en SV och SA Gtass
Åröetatvsedarenöet Preodent Dpeationo, Cloetto AS;
Pres’denf Operoforo, Leaf Irtenvt;oral SV, V cv

Presdent Onerotio”s. Danones Med rot Nst’t,oe

Dv son, Vice Presdert P’mcure-’ert, Mamma Socy &
Medcat Food; otka oefaftn cga inom teknk, t’tt
aerkning ocn opphondt.ng, Unitever, samt otJto oetatt
ringar nom teknia oco forsvt;nrg. FLuor Daniel.

Egna och oärotéeedev aktier 3 200

irncboiav era och rar.t0nrans abt’nr var 31 docomvor 2919
Far en detaijenad mdv iivving aa nrsatto.rgar och tormhvnr titt
rdande vvtdltri9qsvaavrn varvisas iii Not 6 Pnrsvnat

A KctKeron; / V0.ia/2:Et nsi’ Hd-jo’te

.
OjISIELLtI ;jtrcri” BaLagsstyrning

CONNY KARLSSON
Styrelsens ordförande sedae 2007. Ordförande i erodtfnngskommitfén. Styretsetedamot sedan 2006.

Fodd 1955. Cieitekonom, Hondetshögskstan Stvckhotm.

Ovniga atyretseappdrag Ordforande i Coco 0 emission AS styrelseledamot i Matte M5rsssn AS och

Yrkesakademir AS

Arbetotivoerfamohnf. Vnrkstattonde direktör, Dani AS marknodschef, Procter & Gambto UK marknadschef

och regioncoef, Procter & Gomöte Scondiravia marknadscnef, Procter & Gomöle E&SD.

Egna och odrst&endes aktier 30 000

CHARLES A. BLIXT
Ledvmvt erséttoogsknmm’tfér.

Styrelseledamot sedan 2015.

Fodd 1951. Jar Dr ocr BA Unars:tyof

JACOUELINE H000ERBRUGGE
Ledamot ersdtfnrgskommitten

Stretsvledam.vt sodan 2015.

Fadd 1963 Civil’ngeniör i komteer’o. Oron egen

PAULINE LINOWALL
Styrelsotedomot sedar 2017.

Född 19sf. C v’leeonam, Vdoö u.aers.tet

Deriga styrnKovppdrag Styrelseledamot

McKesson EuroceAG och Dan AS.
Aröntskvsertarenhvt’ Categery Directar Coffoa,

Fra-cc ord Southern Euroce Mvdetez
tntrnaf oal, Country Sasinass Nfanogn’

Nesttö Not-Len tö Tysotvvd ocn Öotrr.ko;

Country Sas ness Mo—ego’; Nestlé Natrt.o’

tndonos o”; Nodc Maket ng 0 mcts Nestlé

Nordic; Chef för Nesfté Innovation Out of Home

Coffen UK; Nord’c Marooting Manager, Nestlé

Doften & Snonrages.

Egna och oérstånndes aktier 2165
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JOAKIM WESTH
Ordförande revisionskommittén.
Styrelseledamot sedan 2011
Född 1961. Civilingenjör, Kungliga Tekniska
Hogskotan och M.Sc. Aeronautics and Astro
nautics MIT.
Ovrrga styrelaeuppdrag Oidtörandei Amexci AB;
styretseledamat samt ordförande i revisions
kommittén i Saab AB; styrelseledamot samt
ordförande i HR kommittén i COI lee; styrelse
ledamoti Absotent Oroup AB.
Årbetsheserfareehet Vice serkstallande direktor
och chef för Oreap ysnclion Slralegyand

Operatienal Exrellence samt medlem av kon
cerntedningen, Tetelvnaktiebolagel LM Ericsson;
vice verkstöltande direkfor och medlem av
kenccrnledningee, Assa Abley AB, ordförande,
Abselent AB; partner, Mckiesey & Co. lnc
Eyea vch narslievdes aktier; 2 500

REVISOR
Deloitte AB, Peter Ekberg,
Aaktariserad revisor

Revisor i Swedish Match sedan
2017.

SEKRETERARE
Marie Louise Heimae,

Senior Vice Presdent Group Legal
Atfoirs och Generat Ceansel.
Styrelsens sekreterare sedan 2015.

STYRELSENS OBEROENDE
Samtliga styrelsetedamöter ar, enligt de
bestämmelser som tiess i Seensk ked för
belagsstyrning, enligt ealöeredningen att
anse som oberoende i törhOltande till sOsal
bolagets större aktieägare som till bolaget
och botagsledningen.

PÖRÄNORINOAR 1 STYRELSEN
Under 2019 skedde nga toandriegar i
styrelsen.

PÄR-OLA OLAUSSON
Styretsetedamet sedan 2018. Utsedd as LO-klubbarna inom Swedish Match
Vice ordförande för IF Metall-klubben vid Swedish Malch löedslicksfabrik i Tidahetm
Född 1972. UsderhUtlsreparater vid Swedish Match taedst.ckstabrik Tidahelm.
Egna ech närståesdes aktier. 0

ORAGAN POPOVIC
Slyrelseledamet sedan 2017. Utsedd au PIR ktabuarsa inom Swedisn Malm.
Styrelseledamot for Ledarna sid fabrikerna i Göteborg och Kungale.
Fsdd 973. Area Manager Predacten sid Swedish Match snuslabrik Ooteaorg
Arbelskesertareehet Ams Manager Pitsl Plast och Machiee Operater. Swedish Match
seustabrik i Onlnbsrg.
Eyna och närstéesdes aktier. 8

NICLAS ED
Suppleant sedan 2817. Utsedd av PIR-klubbarna inom Swedish Matrh.
Vice ordförande tor Säli klubben inom Swedish Match Europe Division.
Fedd 1968. Sales Representative, Swedish Malch Europe Disision.
Arbetslieaertarenhet; Sallare, JC — Brothers, sätisupport, Skandia; saljare,
EtlIe; säljare. Nikko.
Egna och särstäeodes aktier: 0

MATTHIAS EKLUND
Supptoant sedan 2010. Utsedd as LO-klubbsrna inom Swedish Malm
Styrelseledamot för Livs-klubben vid SMO Logrstics i Kcingsäsgen.
Född 1980. Lagerurbeture sid SMO Logistirs i Kungsäsgen.
Aibelslreserfarenhet; Lagerarbelarn sid Swedish Match Distriöulion, Sotnu.
Egna ech särstäeedes aktier 0

WENCHE ROLFSEN
Ledamot i revisionskemmittös
Slyrelselodumol sedan 2013.

Född 1952. Apotekare, disputerad i termakolegi sid
Uppsala Unieerstet.

Ovrigu slyrelseuppdrag. Ordtorande i l”äeo Pharmuceuli

cats och Bioarclic AB
Arbetslieserfarenhel Vice President, Duintites Phase 1.
Europe; verkställande direktör, Ouistiles Scandinavia;
cl ektör, Ou:stiles Sweden; torsksingscnef inom
tar makologr, Psarmacia Up1ohn, chef for lurmakologi,
Plrarmacia Opthalmics; chef lur farmukologi. Phurmacra
1 akemedel.

Fgira sch särståesäes aktier. 3 180

ARBETSTAGARREPRESENTANTER AREETSTAGARREPRESENTANTER SUPPLEANTER)

PATRIK ENGELBREKTSSON
Slyrntsetedamot seden 2013. Utsedd as LO-alubburna inom Swedish Melch.
Ordförande för Livs-klubben sid Swedish Mutch snusfabrik i Ootnborg.
Fodd 1965. Logistic Technician vid Swedish Malch snustubrik i Goteborg.
Ci betsliesertarenhel. Ksarneporalör muskinoperator, trucktörare, Swedish Match
snustabrik i Oöteberg.
Egna och närsléerräes akfier 0

NICUS BENGTSSON
Suppleant sedan 2018. Utsedd as SACO-klubbarna inom Swedish Malch.
Född 1969 Vice Prnsidemrl Group Tco sid Swedisir Match huoudkontor
Arbelslmeserfarenhel. Ten Orrector Group Finunce, Swedish Mutch, Konsult,
Ernst & Young; Precesstorame, Skattesnrket.
Egna och nörstéesdes aktier 558
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KoncernLedning 2019
LARS DAHLGREN
President och Chief Loecafiee Officer; Swedish
Match nedan 2008 Anstalld sedan 199n
Medlem i knncernlednirgen nedan 2004

Född 1970. Ca ek. från Handelshögskolan

Stackhelm
Slynelncappdrag Styrelseledamot Orkla ASA
Arbefalivsertareehef. Senier Vice Pren’denf och
Chef Fmarc at Off can, Swedish Matcb AB, V cc
Presdent Grann Fina”ce, Swedish Match AB,

Finance D’rector; Swedish Match Phil poinen;
fi’onnanalytiaen. SBC Wornarg

Egna och närnfdnnden aktar. 43 050

ra Dahtgri

MARIE-LOUISE HEIMAN
Sen’arVce Prendent, Group Legal Affarn ach
General Cnannel, Swed;nn Mctch nedan 2015.
Arnfdlld nedan 1994 Medlem koncern/ad
ni-igen och nfy’-elnenn sekreterare nedan 2015

Född 1965 Jur. kand från Uppsala anoenn fet
Årbetnkvnertarenhef. Vice President Legal
Affarn, Swnd sh Mafch AB, Chefnjarisf.
Swedish Malcn Nnrth Ennape AB, hnfagn;cnnt.

AB Farten, BCP Branded Connamen Prndncfn
AB och Procnrda AB
Egna och narnléendan aktier 3 300

w

Richard Ftaherty

4
‘l.

omas Hayes

RICHARD FLAHERTY
Pren denl, US Oiaisan, Swedinn Mafch oednn
2008. Anslalld nedan 2000. Medlem koncern
ledr ngen nedan 2008

Fndd 1958 B A Eco’ar co, JO. Law från

Ralgern U”nars:ly nr’ LLM Taoalion från New
Vore Un nernily, USA
Aröafnlienerfarenhnf Chief Opr’at:ng Off can,

Swed 5h Malch Norln America On san OTP,

Cb:ef Finnncal Off can, Swedish Mclch North

Amer.ca O;eis:an; ekonom chef, BumbIe See

Seafonds, kamrern ett d mklnn, Unlener
Egna ack aärntäenden aktier 20125

THOMAS HAYES
Cnicf Financ af Off cr’ncn Senmnr Vice Pren denf,
Gnoap Fmnancn, Swe&sn Malm neda” 2018 A”sfafld

nndan 2006 Mndlem knncernlednirgen nedr 2017

Fodd 1966 B.SAccoa”fingtränWnee Fnrenl

Ur nersify, USA

Ånbelnlivnedareehel V cc Pres.denl och Cnmaf F nancal

Officer, Swedmsn Mafm US Cain no, Chief Financial

Officer Swnd sh Molc” Infennaf enat Die non,

Cnnlnnllnr och Cn;ef Acmnnnr “g Off can, Chesapeake

Cnnpcnaf on, Mar’ging 0 rector,

PncewafenbaaneCooners

Egna och nanntkendon aktier 5 730
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lARS OLOF LÖFMAN
ScniorVce President R&G. Europe Oinisen,

Swedisn Match sedan 2017 Anstatid sedan

1987 Medlem i kencerntedningen sedan 2006

Född 1956. Cie.ing. samt Centrntter DIHM.
Arbntnkenerfareehet: Senier Vice President,

Prodact Sappty and Innenatior, Scandinana

Dinision: President, Swedish Match Snroketiee
Products Dinision: President. Swedish Match
D’stributien AS; President, Swed’sh Matrh

North Eerepe Dinisien, Vice President Pro

dection & Genetepment, Swedish Match Nnrth
Eernpe Dinisien, Vice President Gperatinns,

Swedish Match Snett Dinision; tabriks och

piedektienschef, Swedish Match Noith Europe
Ginision.

Egna och narstieedes aktier 10 689

FREORtK PEYRON
Senier Vice President, Regotatory Attars and Group
Communicatiens. Anstdttd och medtem i kencerntnd

ningen sedan 2016.

Född 1967 Jur. kand. trän Lands un’nersitnt
Årbntntienerfarenhet’ Group VP, Legat Attnrs, Generat
Coanset and SecretaryAutntin, SnniorV,ce President,
Legat Attairs and Generat Coannet, Swedsb Matcb AS.
Vice President Cerporata Atta:rs, Swed sh Match AS:
betagserist, Akno Nobel. bitradande1arist,
Maenheimer Swartting adnekatbyrä.
Egna och earstanndes aktier 3 tOO

is

HÅKAN SÖDERBERG
President, Lights Gnision. Swedish Malm

sedan 2017. Anstatld nedan 2087. Medlem
koncerntedntngen sedan 2817.
Fodd 1969. M Sc SA trän Stockholms
aninersitet.

Arbetnlienerfarenhet CGO Lghtn International

Dinisien, Swedish Match, CGO Centinentat
Earopn Dinision Nethertands, Swedish Match,

Vice President Finance 8 IT International

Dieistan Netherlands, Swedish Match,
Regional Finance Director Setgiam, Astra

Zeneca, CEG Soath Africa, AstraZeneca;

Director, Finance Suppty chain och Logisticn

England. AntraZeneca: Girecter. Sasiness
logistics och Finaece, AntraZeneca; Cerporate
cont roller, Astra AS

Egna och nämnlåendes aktier 2 798

Ineehae an egna och närutåendes aktier eer 31 december2019
Fdr en detaljerad redeetsnng ae erskttniegar och tarmOner iii
ledande betatteingshaeare hanaisas titt Not d Personal

JOAKIM TtLLY
President, Europe Giaision, Swedish Match sedan

2013. Anställd nedan 2004. Medlem i kant cm
tedningen sedan 2008.
Född 1970. Cm ek. frän Handetnhegskalan

t Stackholm,

Arbetnltenerfarenhet SeniorVice President, Groap
Finance and IT och Chief Financial Gtticet, Swedish
Match AS: Senior Vice Prnnident Group Finance,
Swedish Match AS: Vice President Group Finance,
Swedish Match AS, nerkutallande direktorech
ekonomichef, Netgiro International: Chief
Financial Officer, Swedish Match Lighter Dinioten.
Egna och edrntäenden akher 8 240

Q .

ja,

edrik Peon

FÖRÄNDRINGAR 1 KONCERNLEONINOEN 2019
Under 2019 skedde inga torandringar i koncern
ledningen
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Swedish Match vision är en värLd utan cigaretter.
Vi skapar aktieägarvärde genom att erbjuda

tobakskonsumen ter uppskattade produkter av högsta kvalitet
på ett ansvarsfullt sätt. Genom att tillhandahålla produkter

som är erkänt säkrare alternativ till cigaretter bidrar vi
till betydande förbättring av folkhälsan.

1

1

S’Wdish Match.
Swedish Match AB (pubil

11885 Stockholm Kontakter:

1Besoksadress: Sveavagen 44,8 tr PR: investorrelations(Sswedisbmatchcom
TeLefon: 0101393000 M€:d 3: mediatäswedishmatch.com
0rganiat}onsnummer: 55601 5-0756 Håltbarhet: sustainabiLity(aswedishmatch,com
www.swedishmatch.com



Bilaga 8

Valberedningens förslag till beslut under punkt 11 på dagordningen vid årsstämma
1 Swedish Match AB (pubi) den 2 april 2020

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledarnöterna, för tiden intill årsstärnman
202 1, utgår enligt följande (2019 års arvode inom parentes).

Styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 2 165 000 SEK (2 080 000). styrelsens
vice ordförande ska erhålla ett arvode om 1 000 000 SEK (980 000) och övriga ledamöter
ett arvode om $65 000 SEK ($30 000) vardera. Ersättning för kommittéarbete ska utgå
med 280 000 SEK (270 000) till ordföranden i ersättningskominittén och 140 000 SEK
(135 000) vardera till övriga ledamöter i ersättningskommittén, med 350 000 SEK
(310 000) till ordföranden i revisionskommittén och med 150 000 SEK (135 000) vardera
till övriga ledamöter i revisionskommittén.



Bilaga 9

Valberedningens förslag till beslut under punkt 12 på dagordningen vid rsstämma
i Swedish Match AB (publ) den 2 april 2020

Valberedningen föreslår val av styrelse enligt följande:

Omval av: Charles A. Blixt

Andrew Cripps

Jacqueline Hoogerbrugge

Conny Karlsson

Pauline Lindwall

Wh Roifsen

Joakim Westh

Valberedningen föreslår därutöver val av Alexander Lacik som ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare att Conny Karlsson väljs till styrelsens ordförande samt att
Andrew Cripps väljs till styrelsens vice ordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledarnöter att väljas av årsstärnman 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
ersättningskommittén.

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i Cake 0 emission AB. Styrelseledamot i Malte Månsson AB och
Yrkesakadeinien AB.

Arbetslivserfarenhet

Verkställande direktör, Duni AB; Marknadschef. Procter & Gamble UK; Marknadschef
och regionchef, Procter & Gambie Scandinavia; Marknadschef, Procter & Gambie E&SO.

Egna och närståendes aktier: 30 000

(j\J
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ANDREW CRIPPS
Född 1957.
B.A., University of Cambridge. Chartered Accountant.
Styrelseledamot sedan 2006. Vice styrelseordförande och ledamot i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot och ordförande revisionskommittén i Howden Joinery Group Pic.
Arbetslivserfarenhet
Director of Corporate finance, Rothijans International; Director of Investrnents. British
American Tobacco; President, Laurens International SA. Styrelseledamot i ett antal
europeiska verksamheter för konsumentprodukter.
Egna och närståendes aktier: 19 200

CHARLES A. BLIXT
Född 1951.
Jur. Dr. och B.A University of Illinois.
Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Atrum Coal Limited. Styrelseledamot i Lamb Weston Holdings Tnc.
Arbetslivserfarenhet
Interirn General Counsel i Krispy Krerne Doughnuts mc; Executive Vice President and
General Counsel, Reynoids American mc.
Egna och närståendes aktier: 3 000

JACQUELINE HOOGERBRUGGE
Född 1963.
Civilingenjör i kemiteknik, Groningen universitet. Nederländerna.
Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Ikea Industry AB, Dometic AB Broadview BV och BA Glass.
Ärbetslivserfarenhet
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 LINDVALL
Född 1961.
Civilekonom, Växjö universitet.
Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag )Styrelseledamot i McKesson Europe AG och Duni AB. \ \
()\
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Arbetslivserfarenhet
Category Director Coffee, france and Southern Europe Modelez International, Country
Business Manager, Nestlé Nutrition för Tyskland och Osterrike, Country Business
Manager Nestlé Nutrition Indonesien, Nordic Marketing Director Nestlé Nordic, Chef för
Nestlé Innovation Out of Home Coffee UK, Nordic Marketing Manager Nestlé Coffee &
Beverages.

Egna och närståendes aktier: 2 165

WENCHE ROLFSEN
född 1952.
Apotekare, disputerad i fannakologi vid Uppsala Universitet.
Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande, Index Pliarniaceuticals och Bioarctic AB.
Arbetslivserfarenhet
\,rice President, Quintiles Phase 1, Europe, Verkställande direktör, Quintilcs
Scandinavia; Direktör, Quintiles Sweden; forskningschef inom farmakologi, Pharmacia
Upjohn; Chef för farmakologi, Pharrnacia Opthalmics; Chef för farmakologi, Pharmacia
Läkemedel.

Egna och närståendes aktier: 3180

JOÄKIM VESTH
född 1961.
Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och MSc. Aeronautics & Astronautics MIL
Styrelseledamot sedan 2011. Ordförande i revisionskommittén.
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Arnexci 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 Strategy and Operational
Excellence samt medlem av koncemledningen, Telefonaktiebolaget LM Ericsson; vice
verkställande direktör och medlem av koncemledningen. Assa Abloy AB, ordförande,
Absolent AB; Partner, McKinsey & Co. mc.
Egna och närståendes aktier: 2 500

ALEXANDER LACIK
född 1965.
Civilekonom, Linnéuniversitetet. Verkställande direktör, Pandora.
Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Coxa Carry International AB.

3(4)



Arbetslivserfarenhet
Verkställande direktör Britax Ltd., nordamerikachef Reckitt 3 enckiser, internationella
chefspositioner Reckitt B enckiser, befattningar inom försäljning och marknadsföring
Procter & Gamble.

Egna och närståendes aktier: 0

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 Niclas Bengtsson, SACO
Dragan Popovic, PTK Nicias Ed, PTK

Lc
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Bitaga 10

Valberedningens förslag till beslut under punkterna 13-15 på dagordningen vid årsstämma
i Swedish Mateh AB (pubi) den 2 april 2020

Punkt 13: Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att arvode till revisor, liksom tidigare år. ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas till revisor från
slutet av årsstämrnan 2020 till slutet av årsstämman 2021.

(71>



Bilaga 11

Styrelsens förslag till beslut under punkt 16 på dagordningen vid årsstämma i Swedish
Match AB (pubi) den 2 april 2020

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer reglerar ersättningen till den verkställande direktören och övriga medlemmar i
bolagets ledning (Koncerniedningen). Riktlinjerna är framåtblickande, dvs, de ska tillämpas på
ersättningar som avtalas. och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller
godkänns av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjandc av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För information om bolagets affärsstrategi, se https://w.swedishrnatch.comIsv/Va
foretag!Vision-och-strategi!.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. för detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkunenskraftig ersättning. Ersättningsformerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta
för att säkerställa aktieägarnas intressen och därmed bolagets hållbarhet och långsiktiga
värdeskapande.

Formerna av ersättning till Koncernledningen

Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, pensionsförniåner,
övriga fi5niiåner och villkor i anledning av anställningens upphörande. Bolagsstärnman kan
därutöver — oberoende av dessa riktlinjer — besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade
ersättningar.

för ersättning som avser anställningsförhållanden som regleras av andra regler än svenska får
vederbörliga anpassningar göras för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa
riktlinjers övergripande ändamål ska beaktas i rimlig utsträckning.

1. Fast lön

Den fasta lönen för Koncemledningen ska vara kontant och marknadsmässig samt vara baserad på
varje individs kompetens, hemvist, ansvarsområde och prestation.

2. Rörlig lön

Koncemledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön. Den rörliga lönen ska vara
maximerad i förhållande till den fasta lönen och ska motsvara den praxis som gäller i det land där
den enskilde koncemledningsmedlemmen är bosatt.

Rörlig lön kan omfatta både ett ettårigt kontant incitamentsprogram (2a nedan), ett långsiktigt
kontant incitamentsprogram med en prestationsperiod som inte ska understiga tre år (2b nedan),
samt vinstandelar (2c nedan). för att följa lokal marknadspraxis och för att kunna attrahera och
behålla koncemledningsmedlemmar bosatta utanför Sverige kan dessa därutöver delta i ett
kompletterande incitamentsprogram (2d nedan).



Den rörliga lönen ska vara kopplad till specificerade prestationskriterier. Prestationskriterier, deras
viktning, tröskiar och målnivåer fastställs vid början av respektive program.
Prestationskriteriema fastställs av styrelsen såvitt avser verkställande direktören och av
Ersättningskommittén avseende övriga medlemmar i Koncemledningen. Kriterierna ska vara
utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet. En majoritet av knterierna ska vara kopplade till tydliga och mätbara finansiella
prestationsmått (t.ex. rörelseresultat och nettoomsättning). Aven icke-finansiella kriterier (t.ex.
operationella kriterier eller kriterier kopplade till hållbarhet) kan förekomma.
När prestationsperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska
fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningskommittén ansvarar för
utvärderingen såvitt avser rörlig lön till såväl verkställande direktören som till övriga medlemmar
i Koncemledningen. Avseende finansiella prestationskriterier ska utvärderingen baseras på
finansiell information som bolaget offentliggör.

Om förhållandena ändrats under prestationsperioden har styrelsen eller Ersättningskommittén vid
programmens slut rätt att justera utfallen. Sådan eventuell justering (eller justeringar) ska dock ha
det primära syftet att stärka kopplingen mellan ersättningen och värdeskapandet för aktieägarna,
samt att säkerställa att ersättningsnivån är en rättvis återspegling av bolagets och individens
prestation under prestationspenoden för respektive program.

Styrelsen ska ha möjlighet att, med de begränsningar som kan följa av lag, helt eller delvis
återkräva rörlig lön som utbetalats på felaktiga grunder (s.k. dow-back).
2a, Ettåriga incitamelttsprogram

Styrelsen och Ersättningskommittén kan årligen besluta om att implementera ett kontant ettårigt
incitamentsprogram (STI). Den rörliga lönen i det ettåriga programmet kan maximalt uppgå till 70
procent av den fasta lönen.

För att stärka kopplingen till aktieägarnas intressen och bolagets långsiktiga värdeskapande kan
medlemmar i Koncemledningen i början av programmet ta sig att förvärva aktier i bolaget för
åtminstone 50 procent av den erhållna nettoutbetalningen efter skatt samt att behålla dessa aktier i
minst tre år. För koncernledningsrnedlern som inte åtar sig att förvärva aktier och behålla dessa
ska den maximala rörliga lönen reduceras med 20 procentenheter.

2b) Långsiktiga incitaineiztsprogram

Styrelsen och Ersättningskommittén kan årligen besluta om att införa ett kontant långsiktigt
incitamentsprograrn (Lii) där den rörliga lönen maximalt ska kunna uppgå till 45 procent av den
fasta lönen. LTI-programrnet, vars prestationsperiod inte ska understiga tre år, omfattar en
skyldighet att dels förvärva aktier i bolaget för hela den erhållna nettoutbetalningen efter skatt,
dels att behålla dessa aktier i minst två år.

2c) Vinstandetssystein

1 vissa länder deltar anställda, inklusive medlemmar i Koncemledningen, i vinstandelssystem.
Vinstandelssystem är inte kopplade till viss position och ska utgöra en liten andel av ersättningen
till koncemledningsmedlemmen. För koncernledningsmedlemmar med hemvist i Sverige ska
andelen uppgå till högst 5 procent av den fasta lönen.



2d) Kompletterande incitamentsprogram

för att följa lokal rnarknadspraxis kan medlemmar i Konceniledningen med hemvist utanför
Sverige delta i ett kompletterande incitamentsprogram som maxirnalt över tid ska kunna uppgå till
50 procent av den fasta lönen. Prestationskriterier ska bestämmas i början av varje program. medan
tröskiar och målnivåer kan beslutas i början av prestationsperioden eller årligen.
3. Pensioner

Ålderspension ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde
koncemledningsmedlemmen har sin hemvist.

Pensionsåldern för medlem i Koncemledningen ska i normalfallet vara 65 år.
för svenska anställningsförhållanden kan Koncerniedningen ha en premi ebaserad tu läggsplan på
delar av den fasta lönen som ej täcks av ITP-planen. Sådana pensionspremier får inte överstiga 40
procent av de delar av den fasta lönen som inte täcks av annat pensionslöfie.
Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska företrädesvis utgöras av premiebaserade
pensionsplaner och kan maximalt uppgå till 40 procent av den pensionsgrundande lönen. Rörlig
kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. såvida inte detta följer av tvingande regler eller
kollektivavtalsbestämmelser.

4. Övriga förmåner

Övriga förmåner kan bland annat innefatta bilförmån, invaliditets- och sjukersättning samt
förmåner avseende sjukvård och livförsäkring.

Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska utgå i enlighet med lokal praxis. Det
samlade värdet av dessa förmåner ska normalt sett utgöra ett begränsat värde i förhållande till den
totala ersättningen och ska motsvara marknadspraxis.

för medlemmar i Koncernledningen som är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare
ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda
omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering. varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål ska beaktas. Dessa tillkommande förmåner utbetalas enligt samma
principer som för övriga anställda under utlandsstationering.

5. Upphörande av anställning

Uppsägningstiden får inte överstiga sex månader. Vid uppsägning av anställningen från bolagets
sida utbetalas avgångsvederlag med ett belopp motsvarande högst 18 månaders fast lön.
Uppsägning från medlem i Koncemledningen som föranletts av väsentliga strukturförändringar,
eller andra omständigheter som på ett avgörande sätt påverkar arbetsuppgiftema eller villkoren för
positionen, ska likställas med en uppsägning från bolagets sida. fast lön under uppsägningstiden
och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för
två år.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan
ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning
som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till
högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen. om inte annat följer av



tvingande kollektivavtaisbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om
konkunensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer och vid utvärderingen av om riktlinjerna
och de begränsningar som följer av dessa är rimliga, har Ersättningskommittén och styrelsen
beaktat lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda. Detta innefattar typiskt sett
ersättningsnivåer och komponenter, inklusive förändringar i ersättningsnivåer, men även andra
anställningsvillkor för anställda i bolaget som inte är medlemmar i Koncernledningen.
Ersättningskommittén konsulterar regelbundet bolagets KR-funktion för att hålla sig uppdaterad
kring anställdas löner och villkor inom den bredare gruppen av anställda.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en Ersättningskommitté. 1 kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens
beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningsinnehavare. Styrelsen ska
upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid
årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
Ersättningskomrnittén ska även övervaka och utvärdera program för rörliga ersättningar för
Koncerniedningen, tillämpningen av riktlinjer för ledande befattningshavare samt gällande
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens överläggningar inför beslut i
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra medlemmar i
Koncemledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsens rätt att frångå riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive
dess hållbarhet. eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det
i Ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar
beslut om avsteg från riktlinjerna.
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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 2 april 2020

Punkt 17 a)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 17 762 544,77 SEK genom in
dragning av 7 750 000 aktier i bolaget. Andamålet med minskningen av aktiekapitalet är
avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt
17 b) nedan. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyn
digande av bolagsstämma.

Punkt 17 b)
Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstärnrnan beslutat i etilighet med styrelsens
förslag under punkten 17 a) ovan, att bolagets aktiekapital ökas med 17 762 544.77 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
17 762 544,77 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 17 b) är att aktiekapitalet
ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp
som det uppgick till innan minskningen.

Revisors yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen över denna styrelsens redogörelse
bifogas i Bilaga 12 A.

Bolagsstämrnans 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.



— Bilaga 12 ADeloitte.

Revisorsyttrande över styrelsens förslag till beslut under punkterna 17
a) och 17 b) på dagordningen vid årsstämman enligt 20 kapa 14
aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Swedish Match AS (pubi), org.nr 556015-0756

V har granskat stymlsens redogörelse avseende förslag till beslut under punkterna 17 a) och 17 Ii) p
dagordningen vid rsstämma den 2 april 2020.

Styra/sens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt akt;eboagslagen och för att det finns er
säan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentvga
felaktigheter, vare sig dessa beror p cegentligheter eller misstag.

Reursorns ansvar

Vr uppgift är att uttala oss om särskilda lösenviiikor o grundval av vr granskning. V har utföt qranskningen
enligt FARs rekommendation RevR 9 Rev/sorns övr/aa yttranden enligt akt,ebolagslagen och
akt[ebo/agsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå
rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte inneliller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillän]par
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt systern för kvalitetskontroll
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningeri och Ullämniiga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Swedish Match AB (pubi) enligt god revisorsseä i Sverige och har i övrigt
Fullgjort värt yrkesetska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika tgärder inhämta bevis om fnansiell oco annan oformation i

styrelsens redogörelse. Revisorn väjer vilka tgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror p oegentligheter eller p fel. Vid denna
riskbedömnng beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar
redogörelsen i syfte att utforma granskningstgäder som är änaamlsenligo med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den nterna konftollen. Granskningen omfattar också
en ut’iärderinq av ändamalsenligheten och rrnligheten i styrelsens antagandet. Vi anser att de bevis vi har
inhämtat är tillräcklga och ändamlserlga som grund för värt uttalande.

Uttalande

Vi anser att de tqärier som vidtas och som medför att varken boiagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar är ändanmlseniga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa tgäraer
är nktiga.

Ovriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppstills i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och fr
inte användas för något annat änöamngl,

Stoc)fliol,ii den1 9 ma-s 2020
Del ‘&tef B Al

Peter Ekberg
Auktoriserad evi or



Bilaga 13

Styrelsens förslag till beslut under punkt 18 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (pubi) den 2 april 2020

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
talstrukturen till kapitalbehovet från tid till airnan för att därmed bidra till ökat aktieägar
värde.

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

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen angående försvarligheten av det fö
reslagna mandatet avseende återköp av egna aktier bifogas i Bilaga 6.

Bolagsstärnmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 1 8 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 2015 2016 2017 2018 2019 7
Återköpt antal 7 473 046 4 243 104 $ 762 149 5 699 833 6 982 392
aktier
Innehavvid 7584209 4077313 5889462 5739295 6721 687
årets utgång
Innehav vid 3.86 % 2,16% 124% 3.26° 3.96%
årets utgång i
procent av
totalt aktie-
kapital

* netto efter aktier sålda i samband med optionsprogram
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Bilaa 14

Styrelsens förslag till beslut under punkt 19 på dagordningen vid årsstämma i
Swedish Match AB (pubi) den 2 april 2020

Styrelsen föreslår att årsstämrnan fattar beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om över
låtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstärnman 2021.

Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra
typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maxi
mala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt.

Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. 1
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 kurs
intervallet vid varje given tidpunkt (dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta sälj
kurs) 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 ap-
port eller kvittning av fordran mot bolaget, eller på andra särskilda villkor.

Anledningen till bernyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, i före
kommande fall, för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella
företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnads
effektivt sätt.

Bolagsstärnmans 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.



Bilaga 15

Styrelsens förslag till beslut under punkt 20 på dagordningen vid årsstmma i
Swedish Match AB (pubi) den 2 april 2020

Styrelsen föreslår att årsstämrnan fattar beslut om att bernyndiga styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier vid ett eller flera tiliffihlen, dock längst till årsstämman 2021, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apporte
gendorn eller genom kvittning.

Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio
(10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2020. 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.

Bolagsstäminans 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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