
Punkt 17
av årsstämmans dagordning

Styrelsens för Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Bolaget”) beslut om företrädesemission av
aktier under förutsättning av stämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att Bolagets
aktiekapital ska ökas genom nyemission av aktier med det belopp som beslutas av styrelsen (eller
den som styrelsen utser inom sig) i enlighet med vad som anges nedan om bemyndigande för
styrelsen, samt föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut.

Följande villkor ska gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets nuvarande aktieägare.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt (erhållande av teckningsrätter)
ska vara den 29 april 2014. I förekommande fall ska varje aktieägares överskjutande
teckningsrätter, som inte motsvarar en hel ny aktie, säljas genom Bolagets försorg. Sådan
försäljning ska verkställas av ett värdepappersinstitut. Den genomsnittliga försäljningslikviden för
sålunda sålda teckningsrätten ska, efter avdrag för försäljningskostnaderna, fördelas
proportionellt lika mellan dem som annars vore berättigade att erhålla teckningsrätter.

2. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknats
med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Tilldelning ska därvid ske i första hand till
personer som tecknat aktier med företrädesrätt oavsett om sådana personer var aktieägare per
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, ska tilldelning ske proportionellt i förhållande
till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand
ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning,
ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till deras sålunda tecknade antal aktier. I den mån
detta inte kan ske, ska tilldelning ske genom lottning.

3. Teckning av nya aktier med företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 5 maj 2014 till
och med den 21 maj 2014. Sådan teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel under
samma tid. Aktier som tecknas utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre bankdagar
efter besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

4. Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska senast fem vardagar innan
avstämningsdagen fastställa det belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal aktier
som ska ges ut samt vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, förutsatt att de totala
bruttointäkterna från nyemissionen inte överstiger ett belopp i svenska kronor motsvarande 60
miljoner euro, beräknat baserat på den genomsnittliga växelkursen för SEK/EUR som
offentliggjorts av Riksbanken den dag som infaller omedelbart före styrelsens beslut om de
slutliga villkoren för nyemissionen, vilket för närvarande beräknas vara den 16 april 2014.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

6. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de
smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav.

__________________

Stockholm i mars 2014
REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL)

STYRELSEN


