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1.

Stämmansöppnande




2.


Valavordförandevidstämman







Valberedningensförslag:
AdvokatenSvenUnger
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4.


5.

Valavjusteringsmänochröstkontrollanter






6.

Frågaomstämmanblivitbehörigensammankallad








7.


8.



9.

Justeringavröstlängden

Godkännandeavdagordningen



KallelsetillstämmanharskettgenomannonseringiPostͲochInrikesTidningarden7mars
2011ochgenomattkallelsenharhållitstillgängligpåbolagetswebbplatssedanmåndagen
den7mars2011.Attkallelseharskettharannonseratsmåndagenden7mars2011iDagens
NyheterochGöteborgsͲPosten.

Redogörelseförarbetetistyrelsenochistyrelsenskommittéer

Framläggandeavårsredovisningenochrevisionsberättelsensamt
koncernredovisningenochkoncernrevisionsberättelsen.Ianslutningdärtill
verkställandedirektörensredogörelseförverksamheten

Frågaomfastställandeavresultaträkningenochbalansräkningensamt
koncernresultaträkningenochkoncernbalansräkningen





1

10. Frågaomfördelningavdetillårsstämmansförfogandeståendevinstmedlen















Förslag:
Styrelsenochverkställandedirektörenföreslårattdetillårsstämmansförfogandestående
vinstmedlendisponerasenligtföljande:







Tillaktieägarnautdelasförvarjeaktie
iABVolvokontant2,50kr
 
Tillnästaåröverföres




Somavstämningsdagförfastställandeavvilkasomärberättigadeattmottagautdelning
föreslåsden11april2011.

5.068.567.563,00kr

26.893.595.268,22kr
31.962.162.831,22kr




Styrelsensyttrandeenligt18kap.4§aktiebolagslagen(2005:551)bifogassomBilaga1.



11. Frågaomansvarsfrihetförstyrelseledamöternaochverkställandedirektören


12. Bestämmandeavdetantalstyrelseledamöterochstyrelsesuppleantersomskall
väljasavstämman










Valberedningensförslag:


Nioordinarieledamöterochingasuppleanter.

Valberedningenssamtligaförslagochdeninformationrörandeföreslagnastyrelseledamöter
ochdetmotiveradeyttrandebeträffandeförslagettillstyrelsesomenligtSvenskkodför
bolagsstyrningskallfinnastillgängligtpåbolagetshemsida,samtenredogörelseför
valberedningensarbetebifogassomBilaga2.Enuppdateradbeskrivningavdeföreslagna
styrelseledamöternasuppdragfinnsiBilaga3.



13. Fastställandeavarvodeåtstyrelsensledamöter
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Valberedningensförslag:
Valberedningenföreslårattstyrelsensordförandetillerkänns1.800.000krochövrigaavårsͲ
stämmanvaldaledamöter600.000krvarmedundantagavverkställandedirektören.Det
föreslåsvidareattordförandenirevisionskommitténtillerkänns300.000krochövriga
ledamöterirevisionskommittén150.000krvarsamtledamöternaiersättningskommittén
100.000krvar.


14. Valavstyrelseochstyrelseordförande


















































Valberedningensförslag,ordinarieledamöter:
Förtidenintilldessnästaårsstämmahållits,

omvalav:
 PeterBijur,
 JeanͲBaptisteDuzan,
 HannedeMora,
 AndersNyrén,
 LouisSchweitzer,
 RaviVenkatesan,
 LarsWesterbergoch
 YingYeh.



Förtidentillochmedden31augusti2011,



omvalavLeifJohansson.



Förtidenfrånochmedden1september2011intilldessnästaårsstämmahållits,



nyvalavOlofPersson.



ValberedningenföreslårvidareattLouisSchweitzerväljstillordförande.



DeföreslagnapersonernahardeuppdragsomframgåravBilaga3.



Deanställdasorganisationerhargenomsärskildavalutsett






tillordinariestyrelseledamöter:
MartinLinder(PTKͲklubbarna)
MikaelSällström(LOͲklubbarna)
BerthThulin(LOͲklubbarna)





tillstyrelsesuppleanter:
LarsAsk(LOͲklubbarna)
PeterisLauberts(PTKͲklubbarna)



15. Utseendeavledamötertillvalberedningen


















Valberedningensförslag:
Valberedningenföreslårattårsstämmanväljerföljandepersonerattingåivalberedningen
ochbeslutarattingetarvodeskallutgåtillledamöternaivalberedningen,alltenligt
instruktionernaförvalberedningen:
 ͲStyrelsensordförande
 ͲJeanͲBaptisteDuzan,representerandeRenaults.a.s.
 ͲCarlͲOlofBy,representerandeABIndustrivärden
 ͲLarsFörberg,representerandeVioletPartnersLP
 ͲHåkanSandberg,representerandeSvenskaHandelsbanken,SHBPensionFund,SHB
EmployeeFund,SHBPensionskassaochOktogonen
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16. Beslutavseenderiktlinjerförersättningtillledandebefattningshavare







17.



StyrelsensförslagbifogassomBilaga4.

Aktieägaresförslagtillbeslutomändringavbolagsordningen


AktieägaresförslagbifogassomBilaga5.



18. Styrelsensförslagtillbeslutomettlångsiktigt,aktiebaseratincitamentsprogramtill
ledandebefattningshavareavseendeåren2011Ͳ2013,innefattande

A. beslutominförandeavettaktiebaseratincitamentsprogram,och

B. överlåtelseavegnaaktiertilldeltagareiprogrammet




StyrelsensförslagbifogassomBilaga6.
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Bilaga1



Styrelsensyttrandeenligt18kap4§aktiebolagslagen(2005:551)

Medanledningavattstyrelsenföreslårattårsstämmanden6april2011beslutaromutdelning
med 2,50 kronor per aktie, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap 4 §
aktiebolagslagen.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen
utdelning.Styrelsenfinnerävenattdenföreslagnautdelningenärförsvarligmedhänsyntillde
parametrarsomangesi17kap3§andraochtredjestyckenaiaktiebolagslagen.Styrelsenvill
därvidframhållaföljande.

Föreslagenutdelningreducerarbolagetssoliditetfrån53,5%till50,3%ochkoncernenssoliditet
från 23,3% till 22,1%, beräknat per 31 december 2010. Styrelsen anser denna soliditet vara
betryggandemedbeaktandeavdenbranschkoncernenärverksaminom.

Enligtstyrelsensuppfattningkommerdenföreslagnautdelningeninteattpåverkabolagetsoch
koncernensförmågaattinfriasinabetalningsförpliktelserochbolagetochkoncernenhargod
beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade
händelser.

Styrelsen anser attbolaget ochkoncernenhar förutsättningarattta framtida affärsrisker och
äventålaeventuellaförluster.Föreslagenutdelningförväntasinteattnegativtpåverkabolagets
ochkoncernensförmågaattgöraytterligareaffärsmässigtmotiveradeinvesteringarienlighet
medstyrelsensplaner.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden vilka kan ha
betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid
framkommitsomgörattföreslagenutdelninginteframstårsomförsvarlig.

Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer 26.893.595.268,22
kronorattåterståavfrittegetkapital,beräknatper31december2010.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen
utdelningattvaratillräckligtstortiförhållandetillverksamhetensart,omfattningochrisker.

Bolagets egna kapital skulle ha varit 193.353.379,00 kronor mindre om tillgångar och skulder
intevärderatstillverkligtvärdeenligt4kap14§aårsredovisningslagen.
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Bilaga2



ABVolvosvalberedningsförslagtillårsstämman2011

Valberedningensförslagavseendeordförandevidårsstämman


ValberedningenföreslåradvokatenSvenUngersomordförandevidstämman.


Valberedningensförslagavseendeantaletstyrelseledamöterochsuppleanteri
styrelsenattväljasavårsstämman
Valberedningenföreslårniostyrelseledamöterochingasuppleanter.


Valberedningensförslagavseendearvodetillstyrelsensledamöter
Valberedningenföreslårattstyrelsensordförandetillerkänns1800000krochövrigaav
årsstämmanvaldaledamöter600000varmedundantagavVD.Detföreslåsvidareatt
ordförandenirevisionskommitténtillerkänns300000krochövrigaledamöteri
revisionskommittén150000krvarsamtledamöternaiersättningskommittén100000krvar.


Valberedningensförslagavseendestyrelseledamöter
ValberedningenföreslåromvalavPeterBijur,JeanͲBaptisteDuzan,HannedeMora,Leif
Johansson,AndersNyrén,LouisSchweitzer,RaviVenkatesan,LarsWesterbergochYingYeh.
ValberedningenföreslårvidarevalavLouisSchweitzersomstyrelsensordförande.


Informationomdeföreslagnastyrelseledamöternaföljernedan.

(Vänligennoteraattvalberedningenharjusteratsittförslagavseendestyrelseledamöter.
JusteratförslagåterfinnspåVolvoswebbplats,www.volvokoncernen.seeller
www.volvogroup.comsamtpåsidan11idennadagordning.)

LouisSchweitzer

Född1942.Jurkand.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2001,ordförandesedanden15januari2010,ordförandei
ersättningskommittén.
Styrelseordförande:AstraZenecaPlc
Styrelseledamot:BNPͲParibas,L’OréalochVéolia.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:40000BͲaktier.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:Tjänstemanvidfranskabudgetdepartementet,stabschefhos
LaurentFabius(budgetminister,sedanindustriͲochforskningsministerochslutligen
premiärminister),ordförandeifranskaHighAuthorityagainstDiscriminationandforEquality
(HALDE)(2005Ͳ2010);ettflertalbefattningarinomRenaultS.A.(finansdirektörochvice
verkställandedirektör,ChiefOperatingOfficer,styrelseordförandeochkoncernchef).
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattLouisSchweitzeräroberoendei
förhållandetillbolaget,bolagsledningenochstörreaktieägareibolaget.LouisSchweitzerär
inteanställdavochharintenågrauppdragförRenaults.a.s..LouisSchweitzerkandärförinte
längreansesvaraenrepresentantförRenaults.a.s.ibolagetsstyrelse.

PeterBijur

Född1942.MBAMarketing,BAPoliticalScience.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2006,ledamotirevisionskommittén.
Styrelseledamot:GulfmarkOffshoreInc.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:3000BͲaktier.
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Huvudsakligarbetslivserfarenhet:EttflertalbefattningarinomTexacoInc.,lämnadebolaget
2001somordförandeochverkställandedirektör.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattPeterBijuräroberoendei
förhållandetillbolagetochbolagsledningenrespektivestörreaktieägareibolaget.

JeanͲBaptisteDuzan

Född1946.ExamenfrånEcolePolytechnique.
RådgivaretillverkställandedirektörenförRenaultS.A.,SeniorrådgivareLazardFrères.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2009,ledamotirevisionskommittén.
Styrelseledamot:NissanMotorCo.Ltd.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:1000BͲaktier.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:BörjadesinkarriärpåCitibank.Harinnehaftettflertal
befattningarinomRenaultͲkoncernensedan1982–somansvarigförfinansiellatjänsterpå
RenaultV.I.;finanschef;projektansvarigförbilmodellenSafrane,direktörförinköpochmedlem
avRenaultsManagementCommittee.Hanutsågsocksåtillordförandeochchefför
inköpsorganisationeniRenaultNissan.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattJeanͲBaptisteDuzanäroberoende
iförhållandetillbolagetochbolagsledningen.JeanͲBaptisteDuzanärrådgivaretill
verkställandedirektörenförRenaultS.A.ochansesdärförhaensådanrelationtillRenaultatt
hanintekanansesvaraoberoendedärav.EftersomRenaults.a.s.kontrollerarmerän10%av
rösternaiVolvo,kanhanenligtvalberedningensuppfattninginteansesvaraoberoendei
förhållandetillenavbolagetsstörreaktieägare.

LeifJohansson

Född1951.Civing.
VerkställandedirektöriABVolvoochkoncernchefsedan1997.
StyrelseledamotiABVolvosedan:1997.
Ordförande:ERT(EuropeanRoundTableofIndustrialists).
Styrelseledamot:BristolͲMyersSquibbCompany,SvenskaCellulosaAktiebolagetSCAoch
SvensktNäringsliv.LedamotiKungligaIngenjörsvetenskapsakademien.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:540810aktier,varav349023BͲaktier.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:ProjektkonsultIndevo;vdͲassistentCentroMaskin
Morgårdshammar;verkställandedirektörHusqvarnaMotorcyklar;divisionschefOffice
MachinesFacitSweden;verkställandedirektörFacit;divisionschefABElectroluxVitvaror;
verkställandedirektörABElectroluxVitvaror;viceverkställandedirektörABElectrolux;
verkställandedirektörABElectrolux;koncernchefElectrolux.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeochavattLeifJohanssonärverkställandedirektöriABVolvoärdet
valberedningensuppfattningattLeifJohanssonäroberoendeiförhållandetillbolagetsstörre
aktieägaremeninteiförhållandetillbolagetochbolagsledningen.

HannedeMora

Född1960.BAEconomicsfrånHECiLausanne,MBAfrånIESEiBarcelona.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2010
Styrelseordförande:aͲconnect(group)ag.
Styrelseledamot:SandvikAB.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:3000BͲaktier.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:KreditanalytikerpåDenNorskeCreditbankiLuxemburg1984,
olikabefattningarinombrandmanagementochcontrollinginomProcter&Gamble1986Ͳ1989,
partneriMcKinsey&Company,Inc.1989Ͳ2002,enavgrundarnaochägarna,tillika
styrelseordförande,imanagementbolagetaͲconnect(group)agsedan2002.
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Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattHannedeMoraäroberoendei
förhållandetillbolagetochbolagsledningenrespektivestörreaktieägareibolaget.

AndersNyrén

Född1954.Civek.frånHandelshögskolaniStockholm,MBAfrånUCLA.
VerkställandedirektörochkoncernchefiABIndustrivärden.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2009,ledamotiersättningskommittén.
Styrelseordförande:SandvikAB
Vicestyrelseordförande:SvenskaHandelsbanken.
Styrelseledamot:ABIndustrivärden,Ernströmgruppen,SSABSvensktStålAB,SvenskaCellulosa
AktiebolagetSCA,TelefonaktiebolagetLMEricssonochHandelshögskoleföreningen.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:5200BͲaktier.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:HararbetathosABWilhelmBecker.Harinnehaftettflertal
befattningarinomSTC–Controller,viceverkställandedirektörochCFOsamtverkställande
direktöriSTCVentureAB;verkställandedirektörochkoncernchefiOMInternationalAB;vice
verkställandedirektörochCFOiSecurum;direktörmedoperativtansvarförMarketsoch
CorporateFinancepåNordbanken;viceverkställandedirektörochCFOiSkanska.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattAndersNyrénäroberoendei
förhållandetillbolagetochbolagsledningen.AndersNyrénärkoncernchefförAB
Industrivärdenochärdärförinteattansesomoberoendedärav.EftersomABIndustrivärden
kontrollerarmerän10%avrösternaiVolvo,kanhanenligtvalberedningensuppfattninginte
ansesvaraoberoendeiförhållandetillenavbolagetsstörreaktieägare.

RaviVenkatesan

Född1963.MBAochM.Sc.IndustrialEngineering.
StyrelseordförandeiMicrosoftIndiaochansvarigförMicrosoftsmarknadsföring,verksamhet
ochaffärsutvecklingiIndien.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2008.
Styrelseledamot:NonProfitAdvisoryBoardHarvardBusinessSchoolochAdvisoryBoardIndian
InstituteofTechnology.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:700BͲaktier.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:Ettflertalledandebefattningarinomdenamerikanska
motortillverkarenCummins.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattRaviVenkatesanäroberoendei
förhållandetillbolagetochbolagsledningenrespektivestörreaktieägareibolaget.

LarsWesterberg

Född1948.Civing,civek.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2007,ordförandeirevisionskommittén.
Styrelseordförande:AutolivInc.,HusqvarnaABochVattenfallAB.
Styrelseledamot:SSABSvensktStålABandSandvikAB.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:60000AͲaktier
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:VerkställandedirektörochkoncernchefiGrängesAB,ESAB
ABochAutolivInc.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattLarsWesterbergäroberoendei
förhållandetillbolagetochbolagsledningenrespektivestörreaktieägareibolaget.
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YingYeh

Född1948.BA,Literature&InternationalRelations.
StyrelseordförandeiNalcoGreaterChina.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2006,ledamotiersättningskommittén.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:Inget.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:JournalistNBC,NewYork.Ettflertalolikabefattningarinom
USA:sutrikesdepartementiBurma,HongKong,TaiwanochBeijing.Ettflertalbefattningarinom
EastmanKodakkoncerneniKina,senastsomverkställandedirektörochstyrelseordförandeför
NorthAsiaRegion.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodförBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeärdetvalberedningensuppfattningattYingYehäroberoendei
förhållandetillbolagetochbolagsledningenrespektivestörreaktieägareibolaget.

Motiveratyttrandebeträffandevalberedningensförslagtillstyrelseledamöter


Baseratpåinformationsomtillhandahållitsvalberedningenfrånstyrelsensordförande
avseendeutvärderingavnuvarandestyrelseledamöterochstyrelsensarbeteanser
valberedningenattantaletstyrelseledamöterärändamålsenligtsamtattstyrelsensomhelhet
besittersådanbreddavseendekompetens,erfarenhetochbakgrundsamtrepresenterarsådan
mångfaldsomerfordrasmedhänsyntillbolagetsverksamhetsamtattstyrelsenfungerarväl.
ValberedningennoterarvidareattdetharskettenavsevärdförnyelseavVolvosstyrelseunder
senareår,vilketmedförettbehovavkontinuitetochstabilitet.Medbeaktandeavovanstående
föreslårvalberedningenomvalavnuvarandestyrelseledamöter.

Grundprincipenförarvodetillstyrelsensledamöterärattarvodenaskallvara
konkurrenskraftigaförattsäkerställaattVolvokanattraheraochbehållakompetenta
styrelseledamöter.Tillföljdavdennyligafinanskrisenochdenefterföljandekraftiga
konjunkturnedgångenhararvodenatillstyrelsensledamöterintehöjtssedan2007.
Valberedningenanserdärförattarvodenatillstyrelsensledamöterbörhöjassåsomföreslagits
årsstämman.


Valberedningensförslagavseendeledamötertillvalberedningen
Valberedningenföreslårattårsstämmanväljerföljandepersonerattingåivalberedningenoch
beslutarattingetarvodeskallutgåtillledamöternaivalberedningen,alltenligtinstruktionerna
förvalberedningen:

Styrelsensordförande
JeanͲBaptisteDuzan,representerandeRenaults.a.s.
CarlͲOlofBy,representerandeABIndustrivärden
LarsFörberg,representerandeVioletPartnersLP
HåkanSandberg,representerandeSvenskaHandelsbanken,SHBPensionFund,SHBEmployee
Fund,SHBPensionskassaochOktogonen


Redogörelseförhurvalberedningenbedrivitsittarbete
VidABVolvosårsstämma2010valdesföljandepersonertillledamöterivalberedningen.

LouisSchweitzer,styrelsensordförande
ThierryMoulonguet,representerandeRenaults.a.s.
CarlͲOlofBy,representerandeABIndustrivärden
HåkanSandberg,representerandeSvenskaHandelsbanken,SHBPensionFund,SHBEmployee
Fund,SHBPensionskassaochOktogonen
LarsFörberg,representerandeVioletPartnersLP

Valberedningenhöllsittförstamöteden30april2010,vidvilketThierryMoulonguetutsågstill
ordförandeochdetbeslutades,ienlighetmedinstruktionenförvalberedningen,attytterligare
enledamotskulleingåivalberedningen.MedanledningavdettabeslututsågsIngridBonde,
representerandeAMFPension,tillledamotivalberedningen.
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Valberedningenharhaftsammanlagtåttasammanträden.Dessamötenharhuvudsakligen
ägnatsåtutvärderingavdennuvarandestyrelsensarbete,diskussioneromantalet
styrelseledamöter,deteventuellabehovetavnyrekryteringochdiskussionerom
styrelsearvoden.

Utvärderingenavdennuvarandestyrelsenharinnefattatblaenrapportfrånstyrelsens
ordförandetillvalberedningenomstyrelsensåterkommandeutvärderingavstyrelsearbetet.I
tilläggharvalberedningenävenstuderatstyrelsensarbetsordning.

Valberedningenharkommittillslutsatsenattstyrelsenfungerarvälochbesitterbredoch
värdefullerfarenhetochkompetens.Medhänsyntagethärtillochtillbehovetavkontinuitet
ochstabilitetföreslårvalberedningenomvalavnuvarandestyrelseledamöter.

IsyfteattkunnatillgodoseframtidabehovattförnyaABVolvosstyrelseanservalberedningen
detnödvändigtattlöpandehållasiguppdateradavseendeframtidapresumtivakandidater.
Valberedningenhardärförunder2010uppdragitåtEgonZehnderInternational(EZI),ett
internationelltrekryteringsföretag,attbiståmedattundersökaochutvärderapresumtiva
framtidakandidater.

Styrelsensarvodenharintehöjtsunderdesenasteårenochmedtankepåviktenav
konkurrenskraftigastyrelsearvodenharvalberedningenbeslutatföreslåatt
styrelseledamöternasarvodenskahöjas.


Undervalberedningenssammanträdenharvalberedningenocksådiskuteratochformulerat
valberedningensförslagtillårsstämman2011avseendestyrelseordförande,ordförandepå
stämmanochledamöterivalberedningen2011/2012,vilkaföreslåsienlighetmed
instruktionentillvalberedningen.

Valberedningenharvidareutvärderatinstruktionenförvalberedningenochvalberedningens
arbeteochkommittillslutsatsenattinstruktionengertransparentaochförutsebararegler
rörandesammansättningenavvalberedningen.Vidareinnehållerinstruktionenenlämpligoch
effektivarbetsordningförvalberedningen.Medanledninghäravföreslåsingaändringari
instruktionen.

Valberedningenskostnaderförfullgörandetavsinaåliggandenuppgårtill876963,39kr.


Februari2011

ABVolvosvalberedninginförårsstämman2011
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JusteratförslagfrånABVolvosvalberedningtillårsstämman2011

Valberedningensförslagavseendestyrelseledamöter(punkt14pådenföreslagnadagordningen)

IABVolvoharundermångaårverkställandedirektörentillikakoncernchefenför
Volvokoncernenocksåvaritledamotavstyrelsen,vilketvalberedningenanservarapositivtför
bolaget.MedanledninghäravochdåOlofPerssonharutnämntstillnyverkställandedirektör
ochkoncernchefförVolvokoncernen,attersättaLeifJohanssonfrånochmedden1september
2011,harvalberedningenjusteratsittförslagavseendestyrelseledamöterenligtföljande:

ValberedningenföreslåromvalavPeterBijur,JeanͲBaptisteDuzan,HannedeMora,Anders
Nyrén,LouisSchweitzer,RaviVenkatesan,LarsWesterbergochYingYeh.Valberedningen
föreslårvidareomvalavLeifJohanssonförtidentillochmedden31augusti2011ochnyvalav
OlofPerssonfrånochmedden1september2011.

ValberedningenföreslårvalavLouisSchweitzersomstyrelsensordförande.

InformationomOlofPerssonföljernedan.

Född1964.FilkandiBusinessAdministration.
InnehaviVolvo,egetochnärståendes:42250BͲaktier.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:BörjadesinkarriärpåABB.Harinnehaftenrad
chefspositionerinomAdTranzochBombardier,PresidentförDivisionMainlineandMetrosi
Bombardier,verkställandedirektöriVolvoAeroochverkställandedirektöriVolvoConstruction
Equipment.
Oberoende:MedbeaktandeavdekravsomSvenskKodforBolagsstyrninguppställeravseende
styrelsensoberoendeochavattOlofPerssonärverkställandedirektöriVolvoConstruction
EquipmentochärutnämndtillverkställandedirektörochkoncernchefförVolvoärdet
valberedningensuppfattningattOlofPerssonäroberoendeiförhållandetillbolagetsstörre
aktieägaremeninteiförhållandetillbolagetochbolagsledningen.

Valberedningensmotiveradeyttrandefrånfebruaribeträffandeförslagettillstyrelseledamöter
förbliroförändratochpåverkassåledesinteavovanståendejusteringavförslagetavseende
styrelseledamöter.



Mars2011

ABVolvosvalberedninginförårsstämman2011
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Bilaga3


LouisSchweitzer

Född1942.Jurkand.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2001,ordförandesedanden15januari2010,ordförandei
ersättningskommittén.
Styrelseordförande:AstraZenecaPlc
Styrelseledamot:BNPͲParibas,L’OréalochVéolia.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:Tjänstemanvidfranskabudgetdepartementet,stabschefhosLaurent
Fabius(budgetminister,sedanindustriͲochforskningsministerochslutligenpremiärminister),ordförandei
franskaHighAuthorityagainstDiscriminationandforEquality(HALDE)(2005Ͳ2010);ettflertalbefattningar
inomRenaultS.A.(finansdirektörochviceverkställandedirektör,ChiefOperatingOfficer,
styrelseordförandeochkoncernchef).

PeterBijur

Född1942.MBAMarketing,BAPoliticalScience.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2006,ledamotirevisionskommittén.
Styrelseledamot:GulfmarkOffshoreInc.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:EttflertalbefattningarinomTexacoInc.,lämnadebolaget2001som
ordförandeochverkställandedirektör.

JeanͲBaptisteDuzan

Född1946.ExamenfrånEcolePolytechnique.
RådgivaretillverkställandedirektörenförRenaultS.A.,SeniorrådgivareLazardFrères.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2009,ledamotirevisionskommittén.
Styrelseledamot:NissanMotorCo.Ltd.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:BörjadesinkarriärpåCitibank.Harinnehaftettflertalbefattningarinom
RenaultͲkoncernensedan1982–somansvarigförfinansiellatjänsterpåRenaultV.I.;finanschef;
projektansvarigförbilmodellenSafrane,direktörförinköpochmedlemavRenaultsManagement
Committee.HanutsågsocksåtillordförandeochchefförinköpsorganisationeniRenaultNissan.

LeifJohansson

Född1951.Civing.
VerkställandedirektöriABVolvoochkoncernchefsedan1997.
StyrelseledamotiABVolvosedan:1997.
Ordförande:ERT(EuropeanRoundTableofIndustrialists).
Styrelseledamot:BristolͲMyersSquibbCompany,SvenskaCellulosaAktiebolagetSCAochSvenskt
Näringsliv.LedamotiKungligaIngenjörsvetenskapsakademien.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:ProjektkonsultIndevo;vdͲassistentCentroMaskinMorgårdshammar;
verkställandedirektörHusqvarnaMotorcyklar;divisionschefOfficeMachinesFacitSweden;verkställande
direktörFacit;divisionschefABElectroluxVitvaror;verkställandedirektörABElectroluxVitvaror;vice
verkställandedirektörABElectrolux;verkställandedirektörABElectrolux;koncernchefElectrolux.

HannedeMora

Född1960.BAEconomicsfrånHECiLausanne,MBAfrånIESEiBarcelona.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2010
Styrelseordförande:aͲconnect(group)ag.
Styrelseledamot:SandvikAB.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:KreditanalytikerpåDenNorskeCreditbankiLuxemburg1984,olika
befattningarinombrandmanagementochcontrollinginomProcter&Gamble1986Ͳ1989,partneri
McKinsey&Company,Inc.1989Ͳ2002,enavgrundarnaochägarna,tillikastyrelseordförandei
managementbolagetaͲconnect(group)agsedan2002.
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AndersNyrén

Född1954.Civek.frånHandelshögskolaniStockholm,MBAfrånUCLA.
VerkställandedirektörochkoncernchefiABIndustrivärden.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2009,ledamotiersättningskommittén.
Styrelseordförande:SandvikAB
Vicestyrelseordförande:SvenskaHandelsbanken.
Styrelseledamot:ABIndustrivärden,Ernströmgruppen,SSABSvensktStålAB,SvenskaCellulosa
AktiebolagetSCA,TelefonaktiebolagetLMEricssonochHandelshögskoleföreningen.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:HararbetathosABWilhelmBecker.Harinnehaftettflertalbefattningar
inomSTC–Controller,viceverkställandedirektörochCFOsamtverkställandedirektöriSTCVentureAB;
verkställandedirektörochkoncernchefiOMInternationalAB;viceverkställandedirektörochCFOi
Securum;direktörmedoperativtansvarförMarketsochCorporateFinancepåNordbanken;vice
verkställandedirektörochCFOiSkanska.

OlofPersson

Född1964.FilkandiBusinessAdministration.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:BörjadesinkarriärpåABB.Harinnehaftenradchefspositionerinom
AdTranzochBombardier,PresidentförDivisionMainlineandMetrosiBombardier,verkställandedirektöri
VolvoAeroochverkställandedirektöriVolvoConstructionEquipment,

RaviVenkatesan

Född1963.MBAochM.Sc.IndustrialEngineering.
StyrelseordförandeiMicrosoftIndiaochansvarigförMicrosoftsmarknadsföring,verksamhetoch
affärsutvecklingiIndien.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2008.
Styrelseledamot:NonProfitAdvisoryBoardHarvardBusinessSchoolochAdvisoryBoardIndianInstituteof
Technology.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:Ettflertalledandebefattningarinomdenamerikanskamotortillverkaren
Cummins.

LarsWesterberg

Född1948.Civing,civek.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2007,ordförandeirevisionskommittén.
Styrelseordförande:AutolivInc.ochHusqvarnaAB.
Styrelseledamot:SSABSvensktStålABochSandvikAB.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:VerkställandedirektörochkoncernchefiGrängesAB,ESABABoch
AutolivInc.

YingYeh

Född1948.BA,Literature&InternationalRelations.
StyrelseordförandeiNalcoGreaterChina.
StyrelseledamotiABVolvosedan:2006,ledamotiersättningskommittén.
FöreslagensomnystyrelseledamotiABB.
Huvudsakligarbetslivserfarenhet:JournalistNBC,NewYork.EttflertalolikabefattningarpåUSA:s
utrikesdepartementiBurma,HongKong,TaiwanochBeijing.EttflertalbefattningarinomEastmanKodak
koncerneniKina,senastsomverkställandedirektörochstyrelseordförandeförNorthAsiaRegion.



13


Bilaga4

AvABVolvosstyrelseföreslagnaRIKTLINJERFÖRERSÄTTNINGTILLLEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE, att godkännas av årsstämman 2011 (Punkt 16 i
förslagettilldagordning)

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Volvokoncernens
koncernledning. Medlemmarna i koncernledningen, inklusive verkställande direktören och
eventuellviceverkställandedirektör,kallasifortsättningen”ledningen”.

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av
årsstämmanochförändringaribefintligaanställningsavtalsomgörsdärefter.

1 Principerförersättningarochandraanställningsvillkor


Grundprincipen är att ledningens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara
konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och behålla
kompetentaledandebefattningshavare.


I årsredovisningen för 2010 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under
2010.

2 Principernaförfastaersättningar


Ledningensfastaersättningarskallvarakonkurrenskraftigaochbaseraspådenenskildes
ansvarsområdeochprestation.


3 Huvudsakliga villkor för rörlig ersättning, inklusive förhållandet mellan
fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och
ersättning
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Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga
ersättningen får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 75% av den
fasta ersättningen och, såvitt avser övriga ledningspersoner, högst 60% av den fasta
ersättningen.
Den rörliga lönedelen kan bland annat baseras på utvecklingen för hela Volvokoncernen
eller utvecklingen för det affärsområde eller den affärsenhet där personen i fråga är
anställd.Utvecklingenskallavseuppfyllandetavolikaförbättringsmålelleruppnåendetav
olika finansiella mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen ochkanblandannat vara
koppladetillrörelseresultatetellerkassaflödet.
Styrelsen skall inför varje årsstämma överväga om ett aktieͲ eller aktiekursrelaterat
incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Ett sådant förslag kan avse ett
program som omfattar ett eller flera räkenskapsår. Det är årsstämman som beslutar om
sådana incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2011 att
beslutaomettaktiebaseratincitamentsprogramavseenderäkenskapsåren2011,2012och
2013.




4 Villkoren för ickeͲmonetära förmåner, pensioner, uppsägning och
avgångsvederlag

4.1 IckeͲmonetäraförmåner


Ledningen har rätt till sedvanliga ickeͲmonetära förmåner, såsom företagsbilar och
företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra
förmånererbjudasienskildafall.

4.2 Pensioner


Förutomdepensionsförmånersomledningenharrätttillenligtlagochkollektivavtal,får
personer bosatta i Sverige erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på
årsbasisuppgårtill30000krplus20%avdenpensionsmedförandelönensomöverstiger
30 inkomstbasbelopp. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att
motsvarasummanavinbetaldapremierocheventuellavkastning,utannågongaranterad
pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd
tidpunktförpensionering.


Vissa personer i ledningen har tidigare haft förmånsbestämdapensionsplaner, varav de
flestaharomförhandlatdessatilldetnyapremiebestämdasystemet.Isambanddärmed
harivissafallöverenskommelseträffatsomindividuellajusteringspremierenligtaktuariell
beräkning.


Enligt äldre avtal kanvissa ledningspersoner erhålla förtida ålderspension från 60 års
ålder.Någranya60Ͳårsavtalskrivsintelängreutandennaförmånsbaseradepensionsplan
har för merparten av ledningspersonerna omförhandlats till en premiebestämd
pensionsplan, utan bestämd tidpunkt för pensionering. Premien utgör 10% av den
pensionsmedförandelönenplusindividuellajusteringspremierenligtaktuariellberäkningi
vissafall.


Ledningspersoner som är bosatta utanförSverige eller som är bosatta i Sverige men har
väsentliganknytningtillannatlandellertidigareharvaritbosattaiannatlandfårerbjudas
pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit
bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis premiebaserade
lösningar.

4.3 Uppsägningochavgångsvederlag


FörledningspersonersomärbosattaiSverigeäruppsägningstidenfrånföretagetssida12
månaderochfrånindividenssida6månader.Dessutomharpersonen,underförutsättning
attdetärföretagetsomsagtuppanställningen,rätttill12månadersavgångsvederlag.


PersonersomärbosattautanförSverigeellersomärbosattaiSverigemenharväsentlig
anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas
uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där
personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning,
företrädesvislösningarmotsvarandevadsomgällerförledningspersonerbosattaiSverige.


5. Styrelsensberedningavochbeslutsfattandeisambandmedärendensom
gällerkoncernledningenslönerochandraanställningsvillkor



Ersättningskommittén ansvarar för att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om
ersättningsprinciper,ersättningarochandraanställningsvillkorförledningen,(ii)följaoch
utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för
ledningen, (iii) följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer och (iv) följa och
utvärderagällandeersättningsstrukturerochersättningsnivåeribolaget.

15







Ersättningskommitténberederochstyrelsenfattarbeslutom(i)verkställandedirektörens
och eventuell vice verkställande direktörs löner och andra anställningsvillkor och (ii)
principer för ersättning (inklusive pension och avgångsvederlag) till koncernledningen.
Ersättningskommitténskallgodkännaförslagtillersättningtillkoncernledningen.
Ersättningskommitténhardessutomansvaretförattgranskaochinförstyrelsenföreslåde
aktieͲochaktiekursanknutnaincitamentsprogramsomskallbeslutasavårsstämman.



6. Avvikelserfråndessariktlinjer



Styrelsenfårfrångådessariktlinjer,utomsåvittavserpunkten3,tredjestycket,omdeti
ettenskiltfallfinnssärskildaskälfördet.



7. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till
betalningvidårsstämmansprövningavförslagettillriktlinjer



Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit till betalning vid
årsstämman 2011 faller inom ramen för riktlinjerna, förutom att vissa ledningspersoner
harrätttill24månadersavgångsvederlagvidenuppnåddålderav50år.


_________________
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Bilaga5


Aktieägares i AB Volvo förslag till årsstämman 2011 om beslut att ändra
bolagsordningen(Ärendepunkt17iförslagettilldagordning)

Renault s.a.s. och AB Industrivärden föreslår att årsstämman beslutar att andra meningen i
tredjestycket§4ibolagsordningenändrassamtattenkonverteringsbestämmelseinkluderasi
bolagsordningensomettnyttsistastyckei§4,enligtnedanstående.


Nuvarandelydelse

Föreslagenlydelse

Andrameningen,tredjestycket§4:

Andrameningen,tredjestycket§4:

OmaktieravbådeserieAochserieBges
ut,fårvarderaserienutgestillett
belopp,sommotsvararhögstnittionio
hundradelaravhelaaktiekapitalet.

Antaletaktieravrespektiveslagfår
motsvarahögsthelaantaletaktieri
bolaget.



Nyttsistastyckei§4:
Påbegäranavenaktieägareskaaktier
avserieA(enellerflera),tillhörigaden
aktieägaren,omvandlastillaktierav
serieB.Begäranomomvandling,som
skallvaraskriftligochangedetantal
aktiersomskallomvandlas,skallgöras
hosstyrelsen.Bolagetskallutan
dröjsmålanmälaomvandlingentill
Bolagsverketförregistrering.
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Bilaga6


Styrelsens för AB Volvo förslag till årsstämman 2011 om beslut om ett långsiktigt
aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen
omfattande åren 2011Ͳ13 och om överlåtelse av egna aktier till deltagare i
programmet(punkt18iföreslagettilldagordning)


Bakgrund

ABVolvohar,frånsettår2010,underettflertalårerbjuditledandebefattningshavareiVolvokoncernen
attdeltaiårligaaktiebaseradeincitamentsprogram.DenvägledandeprincipenförersättninginomVolvoͲ
koncernenärattersättningochandraanställningsvillkorförledningenskallvarakonkurrenskraftigaföratt
säkerställaattVolvokoncernenkanattraheraochbibehållakompetentledningspersonal.

Med anledning av ovanstående och i syfte att åstadkomma en förstärkt intressegemenskap mellan
ledningen och aktieägarna i AB Volvo, föreslår styrelsen för AB Volvo, efter beredning av
ersättningskommittén,attårsstämman2011skallbeslutaom:
(i)
antagandeavettnyttlångsiktigt,aktiebaseratincitamentsprogramomfattandeåren2011Ͳ2013
ienlighetmeddevillkorsomangesunderpunktAnedan;och
(ii)
överlåtelseavegnaaktiertilldeltagareiprogrammetienlighetmeddevillkorsomangesunder
punktBnedan.

En deltagare skall enligt det föreslagna incitamentsprogrammet ha rätt att investera en viss procentuell
andelavsinmånatligabruttogrundlöniBͲaktieriVolvoochkan,perinvesteradaktiesombehållsunderen
treårigkvalificeringsperiod,erhållaenmatchningsaktiesamt,omvissafinansiellamåluppnås,enellerflera
prestationsaktier.Denprocentuellaandelenavdenmånatligabruttolönensomendeltagareinledningsvis
väljer att investera i BͲaktier i Volvo förväntas bibehållas på minst samma nivå under hela det treåriga
programmet.Verkställandedirektörenhardockrättattbeviljadeltagaresomavpersonligaskälharbehov
därav, undantag från investeringsnivån (beträffande verkställande direktören är styrelseordföranden
behörig).SamtligabeslutadeundantagskallrapporterastillErsättningskommittén.

Deltagande medlemmar i koncernledningen förväntas investera och löpande behålla BͲaktier i Volvo
åtminstone i sådan omfattning att deras respektive innehav av investerade aktier, tillsammans med
tilldeladematchningsaktierochprestationsaktierochaktierförvärvadepåannatsätt,uppgårtillettbelopp
motsvarandetvåårsgrundlönerförverkställandedirektörenochenårsgrundlönförandramedlemmarav
koncernledningen.


Förslag


A.LångsiktigtaktiebaseratincitamentsprogramförledandebefattningshavareiVolvoͲ
koncernenomfattandeåren2011Ͳ13(“Programmet”)


Varaktighetochdeltagande
DetföreslagnaProgrammetbeståravtreårligaprogram:ettprogramför2011,ettprogramför2012och
ettprogramför2013.Högst300ledandebefattningshavare,inklusivemedlemmarnaikoncernledningen
och andra befattningshavare som utses av ersättningskommittén, skall erbjudas att delta i varje årligt
program.Nomineringocherbjudandeskallskeårligen.


Förutsättningar
Deltagande i Programmet förutsätter att sådant deltagande är rättsligt möjligt i de berörda
jurisdiktionernaochattdeadministrativakostnadernaochfinansiellaförutsättningarnaärrimliga,enligt
styrelsenförABVolvo.SyftetärattvillkorensomnedanangesunderVersionIavProgrammetendastskall
erbjudas ledande befattningshavare i Belgien, Frankrike, Japan, Kina, Sverige och USA. Ledande
befattningshavare i länder där villkoren för Version I av Programmet inte kommer att erbjudas kommer
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istället att erbjudas att delta i Programmet enligt de villkor som nedan anges under Version II av
Programmet.



VersionIavProgrammet
Huvudprinciper
Version I av Programmet förutsätter att deltagarna kvartalsvis investerar i BͲaktier i AB Volvo
(”Investeringsaktier”)tillmarknadsprissamtbehållersådanaInvesteringsaktierunderenperiodomminst
treårfråninvesteringen(”Ägandeperioden”).EfterutgångenavÄgandeperiodenkandeltagarnatilldelas
BͲaktieriVolvosåsomMatchningsͲochPrestationsaktier(definierasnedan).

Tilldelning av MatchningsͲ och Prestationsaktier enligt Programmet sker alltid under förutsättning att (i)
deltagaren gör en egen investering i Investeringsaktier, (ii) deltagaren fortfarande är anställd inom
Volvokoncernen vid tidpunkten för tilldelningen, frånsett i ”good leaver”Ͳsituationer, samt att (iii)
deltagaren vid tilldelningstillfället fortfarande äger Investeringsaktierna. Verkställande direktören är
behörig att besluta huruvida en deltagare är en ”good leaver”, såsom exempelvis vid pensionering,
nedskärning och outsourcing (beträffande verkställande direktören är Ersättningskommittén behörig att
fatta beslut). Sådana beslut av verkställande direktören skall rapporteras till Ersättningskommittén.
Antaletaktiersomtilldelasökaromvissafinansiellamåluppfylls.

Investering
En deltagare i ett årligt program har rätt att, under sådant program, investera i BͲaktier i Volvo till ett
beloppmotsvarandeenprocentuellandelavsinmånatligabruttogrundlönförvarjemånadsomhaneller
hon deltar i programmet. Den maximala procentuella andelen av den månatliga bruttogrundlönen som
deltagarna får investera uppgår till 15 procent för verkställande direktören och övriga medlemmar i
koncernledningenrespektive10procentförövrigadeltagare.

Deltagaren väljer, inom ovan nämnda procentuella gränser, vilket belopp av hans eller hennes
bruttogrundlönsomhanellerhonönskarinvesteraiInvesteringsaktierundervarjeårligtprogram.Avdrag
görs månatligen från deltagarens nettolön. Deltagarnas investering i Investeringsaktier sker kvartalsvis
(omedelbartefteroffentliggörandetavkvartalsrapporten)genomenexternadministratöravProgrammet.

Matchningsaktier
Vid utgången av Ägandeperioden tilldelas deltagarna en Volvo BͲaktie (en “Matchningsaktie”) för varje
Investeringsaktie som förvärvats vid början av Ägandeperioden och som behållits till respektive TillͲ
delningsdatum.Omårsstämmansomskallhållasefterutgångenavnågotavräkenskapsåren2011,2012
eller2013beslutarattutdelninginteskallbetalastillaktieägarna,skallingaMatchningsaktierdäreftertillͲ
delas enligt det årliga program som är hänförligt till det räkenskapsår som omedelbart föregår sådant
beslutavårsstämman.

Prestationsaktier
VidutgångenavÄgandeperiodenkandeltagarna,itilläggtillMatchningsaktier,tilldelasBͲaktieriVolvoom
vissa finansiella mål uppfyllts (”Prestationsaktier”). Det högsta antalet Prestationsaktier för varje
InvesteringsaktiesomförvärvatsvidbörjanavÄgandeperiodenuppgårtillsju(7)förVD,sex(6)förandra
medlemmarikoncernledningenochfem(5)förövrigadeltagareiProgrammet.

Tidpunktförtilldelning
Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier relaterade till kvartalsvis förvärvade InvesteringsͲ
aktier sker en gång per kvartal, i samband med Volvokoncernens kvartalsrapporter, tre år efter
deltagarnas respektive förvärv av Investeringsaktier (”Tilldelningsdatum”). Vid ”good leaver”Ͳsituationer
kantilldelningavMatchningsaktierochPrestationsaktierkommaattskeföreTilldelningsdatumen.
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VersionIIavProgrammet
Huvudprinciper
Avadministrativa,rättsliga,skatteͲochkostnadsskälkommerintevillkorenenligtVersionIavProgrammet
atterbjudastillledandebefattningshavareiallaländer.Ledandebefattningshavareiländerdärvillkoren
förVersionIavProgrammetintekommeratterbjudaskommeriställetatterbjudasdeltaiVersionIIav
ProgrammetpåvillkorsomihuvudsakstämmeröverensmedvillkorenförVersionIavProgrammet,dock
utanmatchningselementochmedenkontantbaseradtilldelningsamtiövrigtpåhuvudsakligavillkorsom
angeshäri.

VersionIIavProgrammetförutsättersåledesingeninvesteringiVolvoaktier.Volvokommeriställetattför
varje deltagare kvartalsvis beräkna ett fiktivt antal BͲaktier i Volvo (”Fiktiva Investeringsaktier”) som
kommerattutgöragrundenförtilldelningenenligtVersionIIavProgrammet.Vidarekommertilldelningen
av aktier att ersättas med en kontanttilldelning tre år efter att respektive kvartalsberäkning av Fiktiva
Investeringsaktier har gjorts av Volvo (”Kvalificeringsperioden”). Kontanttilldelningen sker alltid under
förutsättningattdeltagarenfortfarandeäranställdiVolvokoncernenvidtidpunktenförtilldelningen,med
undantagför”goodleaver”Ͳsituationer.

FiktivaInvesteringsaktier
För varje kalenderkvartal under Programmets löptid kommer Volvo, baserat på följande formel, att
beräknaettantalFiktivaInvesteringsaktierförvarjedeltagaresomomfattasavVersionIIavProgrammet:

Antal Fiktiva Investeringsaktier för ett kalenderkvartal = 10 procent av deltagarens bruttogrundlön för
relevant kalenderkvartal (omräknad till svenska kronor) dividerat med aktiekursen för Volvos BͲaktie (i
svenska kronor) vid NASDAQ OMX Stockholm den första dagen för förvärv av Investeringsaktier enligt
VersionIavProgrammetefterifrågavarandekalenderkvartal.

Kontanttilldelning
Vid utgången av Kvalificeringsperioden kan deltagarna, förutsatt att vissa finansiella mål har uppfyllts,
tilldelasettbelopp(ilokalvaluta)motsvarandemarknadsvärdetavhögstfem(5)BͲaktieriVolvoförvarje
FiktivInvesteringsaktie.

Tidförtilldelning
Kontanttilldelningskerkvartalsvis,treårefterattVolvokoncernenberäknatdetantalFiktivaInvesteringsͲ
aktier som tilldelningen avser, i samband med Volvokoncernens kvartalsrapporter (”KontanttilldelningsͲ
datum”). Vid ”good leaver”Ͳsituationer kan kontantutdelning komma att ske före KontanttilldelningsͲ
datumen.


Finansiellamål
DefinansiellamålenförvarjeårligtprogramärattVolvokoncernensROE(dvs.avkastningpåegetkapital)
somframgåravårsredovisningenfördetrelevantaräkenskapsåret(2011för2011årsprogram,2012för
2012årsprogramoch2013för2013årsprogram)uppgårtillminst10procent.Maximaltilldelningtillen
deltagare sker vid en ROE om 25 procent. Tilldelning av den första Prestationsaktien eller motsvarande
kontantbelopp sker vid en ROE om 10,0 procent och tilldelning av Prestationsaktier eller kontantbelopp
skerdärefterproportionelltinomROEͲintervallet.


Begränsningavtilldelning
StyrelsenförABVolvoskallharättatt,underextraordinäraomständigheter,begränsaellerheltutesluta
tilldelningavPrestationsaktierochkontanttilldelningenligtVersionIIavProgrammetomensådanåtgärd
bedömsvararimligochilinjemedbolagetsansvariförhållandetilldessaktieägare,anställdaochandra
intressenter.
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BehörighetattjusteraProgrammet
Styrelsen för AB Volvo har rätt att vidta ändringar i Programmet i sådan utsträckning som bedöms vara
nödvändigellerlämpligmedhänsyntilldeomständighetersomärförhanden,tillexempelförattuppfylla
relevantarättsliga,administrativaellerskattekrav.


Finansiering
DeaktiersomtilldelasenligtVersionIavProgrammetskallbeståavbefintligaaktier.Förutsatt(i)attsamtͲ
ligabehörigabefattningshavarekvalificerarsigfördeltagandeiVersionIavProgrammet(såledesattinga
behöriga befattningshavare kvalificerar sig för deltagande i Version II av Programmet), (ii) att maximal
investeringgörsavsamtliga 300deltagareenligtvarjeårligtprogram,(iii)attnuvarandelönenivåförde
300avseddadeltagarnaivarjeårligtprogramförbliroförändradunderProgrammetslöptid,(iv)attROEför
vartochettavräkenskapsåren2011Ͳ2013uppgårtillminst25procentoch(v)enfastaktiekursom115
kronorunderperiodenfrånstartenförProgrammet2011tilldetsistaförvärvetavInvesteringsaktierenligt
Programmet 2013, kommer det totala antalet Volvoaktier som överlåts som Matchningsaktier och
Prestationsaktier enligt Programmet att uppgå till cirka 9.742.050 (varav 3.247.350 för respektive årligt
program).

IsyfteattuppfyllaVolvosförpliktelserattlevereraaktierenligtVersionIavProgrammetskallABVolvoha
rätt att ingå swapͲavtal (”equity swaps”) med tredje man eller andra liknande arrangemang med tredje
man,därförvärvochöverlåtelseavaktierskerisådantredjemansegetnamn,och/eller,medförbehållför
årsstämmansgodkännandeunderpunktBnedan,överlåtaegnaaktiertilldeltagarna.

Fullgörandet av AB Volvos förpliktelser enligt Version II av Programmet inbegriper endast kontantöverͲ
föringar.


Kostnaderocheffekterpåkassaflödet
Effekterpåresultaträkningen
DenslutligakostnadenförProgrammetärsvårattförutsägaeftersomdenberorpåfleraframtidafaktorer
såsom deltagarnas investeringsnivå, utfallet av ROE och kursutvecklingen för Volvoaktien under
Programmet.Enuppskattningavdenslutligakostnadenmåstesåledesbaseraspåantagandenavseenden
dessafaktorer,såsomföljernedan.

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen (lönekostnader och kostnader för sociala avgifter)
relaterade till det föreslagna Programmet 2011Ͳ2013 beräknas till lägst 0 kronor (inget deltagande) och
högst485,5miljonerkronorförvartochettavdeårligaprogrammen(förutsatt(i)attsamtligabehöriga
befattningshavarekvalificerarsigfördeltagandeiVersionIavProgrammetochsåledesattingabehöriga
befattningshavare kvalificerar sig för deltagande i Version II av Programmet, (ii) att maximal investering
görsavsamtliga300deltagareoch(iii)maximaltilldelningavPrestationsaktier),varav78,1miljonerkronor
avsermatchningsdelenoch407,4miljonerkronoravserprestationsdelen.Dessauppskattningarbaseraspå
antagandenomenfastaktiekursom115kronorunderhelaProgrammetslöptidochattdennuvarande
lönenivånfördeavseddadeltagarnaförbliroförändradunderProgrammetslöptid.

De deltagare som omfattas av villkoren enligt Version II av Programmet har inte rätt att erhålla några
Matchningsaktier eller motsvarande ersättning. Lönekostnaderna och kostnaderna för sociala avgifter
avseende dessa deltagare kommer därför, underde förutsättningar som anges ovan, att bli lägre än för
motsvarandedeltagareiVersionIavProgrammet.OvanståendeuppskattningavProgrammetsmaximala
effektpåresultaträkningenbaserassåledespåmaximaltdeltagandeiVersionIavProgrammetochinget
deltagandeiVersionIIavProgrammet.

Effekterpåkassaflödet
UnderförutsättningattegnaaktieranvändsförtilldelningavaktierenligtVersionIavProgrammetochför
täckande av vissa kostnader relaterade till Programmet kommer Version I av Programmet inte ha några
effekterpåVolvoskassaflöde.
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Om årsstämman 2011 inte godkänner överlåtelsen av egna aktier till deltagare i Programmet måste AB
Volvo överlåta BͲaktier i Volvo till deltagarna i Version I av Programmet genom ett tredjepartsͲ
arrangemang. Detta skulle leda till negativa effekter på kassaflödet eftersom sådana aktier måste
förvärvas på marknaden. Programmets slutliga påverkan på Volvos kassaflöde i sådant fall är emellertid
svår att förutsäga eftersom den beror på flera framtida faktorer såsom deltagarnas investeringsnivå,
utfalletavROEochkursutvecklingenförVolvoaktienunderProgrammet.Enuppskattningavdenslutliga
kassaflödeseffektenmåstesåledesbaseraspåantagandenavseendendessafaktorer,såsomföljernedan.

Förutsatt (i) att samtliga behöriga befattningshavare kvalificerar sig för deltagande i Version I av
Programmet (således att inga behöriga befattningshavare kvalificerar sig för deltagande i Version II av
Programmet),(ii)attmaximalinvesteringgörsavsamtliga300deltagareenligtvarjeårligtprogram,(iii)att
nuvarande lönenivå för de 300 avsedda deltagarna i varje årligt program förblir oförändrad under
Programmetslöptid,(iv)attROEförvartochettavräkenskapsåren2011Ͳ2013uppgårtillminst25procent
och(v)attaktiekursenuppgårtill115kronorvidimplementeringenavvarjeårligprogramochförbliroförͲ
ändradintilldenslutligatilldelningenavaktierharskett,kommerdentotalaeffektenpåkassaflödetför
vart och ett av de årliga programmen att uppgå till cirka 485,5 miljoner kronor (inklusive kostnader för
socialaavgifter).

Deltagarna som omfattas av villkoren för Version II av Programmet har inte rätt att erhålla några
Matchningsaktier eller motsvarande ersättning. Effekterna på kassaflödet relaterade till dessa deltagare
kommerdärför,underdeförutsättningarsomangesovan,attvaramindreänförmotsvarandedeltagarei
Version I av Programmet om egna aktier inte kan användas för leverans av aktier till deltagarna i
Programmet. Ovanstående uppskattning av Programmets maximala effekt på kassaflödet är således
baseradpåfulltdeltagandeiVersionIavProgrammetochingetdeltagandeiVersionIIavProgrammet.


Utspädning
ABVolvoharcirka2,1miljarderregistreradeaktier.Perden31december2010ägdeABVolvocirka101
miljoneregnaaktier.VidantagandeomenaktiekursunderProgrammetslöptidom115kronorerfordras
omkring9,7miljonerBͲaktieriVolvoförattimplementeradetföreslagnaProgrammet.Denvederlagsfria
överlåtelsenavcirka9,7miljonerBͲaktieriVolvotilldeltagarnakanorsakaenutspädningseffektomcirka
0,48procent.


Majoritetskrav
FörgiltigtbeslutattantaProgrammeterfordrasattförslagetbiträdesavaktieägaremedfleränhälftenav
depåårsstämmanavgivnarösterna.


Beskrivningavpågåenderörligaersättningsprogram
Volvospågåenderörligaersättningsprogrambeskrivsiårsredovisningenför2010inot34tillkoncernens
bokslutochpåABVolvoswebbsida.


B.ÖverlåtelseavegnaaktiertilldeltagareiProgrammet

ÖverlåtelseavegnaaktiertilldeltagareiProgrammet
ÖverlåtelseavBͲaktieriABVolvoisyfteattuppfyllaABVolvosåtagandenenligtProgrammetpåföljande
villkor:

1. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma deltagare i Programmet och dotterbolag i Volvokoncernen.
Sådana dotterbolag skall omedelbart och vederlagsfritt överlåta aktier till deltagare enligt villkoren för
Programmet.

2.DeltagarnaiProgrammetochdotterbolaginomVolvokoncernenskall,videttellerfleratillfällen,utöva
sinarättigheterattförvärvaaktierunderdenperioddådeltagareiProgrammetharrättatterhållaaktieri
enlighetmedvillkorenförProgrammet,dvsunderperiodentillochmed2017.
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3.DeltagareiProgrammetochdotterbolaginomVolvokoncernenskallvederlagsfritterhållaBͲaktieriAB
Volvo.

4. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minimera kassaflödeseffekterna av att
uppfyllaVolvosåtagandenenligtProgrammet.

5.DethögstaantalBͲaktiersomskallkunnaöverlåtasuppgårtilldettotalaantaletegnaaktiersomägsav
ABVolvovidtidpunktenförverkställandeavbeslutattöverlåtaaktier.


Majoritetskrav
FörgiltigtbeslutomöverlåtelseavegnaaktiertilldeltagareiProgrammeterfordrasattförslagetbiträdes
av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de på årsstämman företrädda
aktierna.
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