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Styrelsens för Rezidor Hotel Group AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen 

Styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att av de cirka 274,7 miljoner 
euro vilka står till årsstämmans förfogande, ska cirka 5,1 miljoner euro delas ut till Bolagets 
aktieägare. Förslaget innebär en vinstutdelning om 0,03 euro per aktie. Förutsatt att årsstäm-
man beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning kommer cirka 269,6 miljoner euro 
balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 28 april 2015. Om 
årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas genom 
Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2015. 

Motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Med anledning av ovan angivna förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande 
yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende om den föreslagna vinstutdel-
ningen framstår som försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje 
styckena i aktiebolagslagen. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2014 framgår av årsre-
dovisningen för räkenskapsåret 2014. 

Fritt eget kapital i Bolaget respektive totalt eget kapital i koncernen uppgick per den 
31 december 2014 till 274,7 miljoner euro respektive 219,4 miljoner euro. 

Per den 31 december 2014 uppgick Bolagets och koncernens soliditet till 99,1 procent respek-

tive 51,3 procent. Efter genomförd vinstutdelning uppgår Bolagets och koncernens soliditet till 

99,0 procent respektive 50,7 procent. Den totala vinstutdelningen motsvarar 35,9 procent av 

koncernens nettovinst för året.  

Verksamhetens art, omfattning och risker 
Den verksamhet som bedrivs i Bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som 
förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenande med bed-
rivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat Bolagets och koncernens konsolid-
eringsbehov genom en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
och Bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och 
koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget och 
koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser både kort- och 
långsiktigt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga. Styrelsens bedöm-
ning är att storleken på det egna kapitalet, med beaktande av den föreslagna vinstutdelningen, 
står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets och koncernens verksamhet samt till verk-
samhetens art och risker som är förenade med dess bedrivande. 

Med hänvisning till det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 
styrelsens bedömning att Bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att föreslagen 
vinstutdelning är försvarig med hänsyn till vad som anges 17 kap. 3 § andra och tredje styck-
ena aktiebolagslagen, vilken stadgar att vinstutdelningen ska vara försvarlig med hänsyn till de 
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och kon-
cernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt.  
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Stockholm i mars 2015 

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) 
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