Brev från styrelsens ordförande
Bästa aktieägare,
Det här året kännetecknades av en rad dramatiska
makroekonomiska händelser som ledde till en påfrestande tid för
världsekonomin. Ericsson behåller dock sin starka ställning och
står sig väl i jämförelse med sina konkurrenter, och jag kan
försäkra er om att alla Ericssons medarbetare arbetar hårt för att
skapa värde för kunderna – vilket är det bästa sättet att skapa
framgång för bolaget och därmed för er.
Ericssons ställning idag är en helt annan än den var under
marknadsnedgången i början av detta decennium. Bolaget har
nu en sund balansräkning och en stark kassa. Dessutom refinansierade Ericsson lån som närmade sig förfallodagen, samt upptog nya lån, före finansmarknadens kollaps. Detta ger nu fördelar
i form av högre likviditet, och därmed förmåga att tillvarata de
möjligheter som uppstår till följd av marknadssituationen.
Ericssons strategi att dra nytta av sin ledande ställning och
tekniska skicklighet genom att satsa på framtida tillväxtområden
består. På kort sikt kommer det emellertid att krävas anpassning
till det globala makroekonomiska läget och bolagets kostnadsmassa kommer att minskas för att marginalerna ska kunna
bibehållas. Styrelsen kommer att göra sitt yttersta för att
Ericssons ska kunna bibehålla de långsiktiga framtidsutsikterna
samt sin tekniska ledarposition.
Styrelsearbetet under 2008 har haft stort fokus på strategiska
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Debatten kring ersättningar till ledande befattningshavare har
skärpts den senaste tiden till följd av den makroekonomiska
utvecklingen. En jämförelse med liknande globala företag visar
att vi har ett konservativt men ändå konkurrenskraftigt ersättningssystem som belönar prestation och ser till att medarbetar-

Michael Treschow

nas intressen sammanfaller med aktieägarnas.

Styrelsens ordförande

ericsson årsredovisning 2008

brev från st yrelsens ordförande

5

