
Punkt 17 (i)
av årsstämmans dagordning

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget
enligt punkt 17 (i) i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 23 april 2009

Styrelsen anför följande såsom yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen med anledning av
förslaget enligt punkten 17 (i) i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 23 april
2009.

Verksamhetens art och omfattning
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna
årsredovisningen för 2008. Den av Rezidor Hotel Group AB och koncernen i övrigt bedrivna
verksamheten medför inte risker utöver vad som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet av denna art.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2008 framgår av
årsredovisningen. Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att någon
utdelning inte lämnas för år 2008 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.
Förslaget enligt punkt 17 (i) innebär att Bolaget kan förvärva och överlåta maximalt 1.700.000
egna aktier. Antalet aktier som förvärvas under punkten 17 (i) samt antalet aktier som Bolaget
förvärvar i enlighet med punkten 18 (Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av Bolagets egna aktier) kan uppgå till totalt högst tio procent av samtliga aktier i
Rezidor Hotel Group AB. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom
det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen
på Bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens
bedrivande med beaktande av förvärv av Bolagets egna aktier.

Förslagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska
ställning medför att förvärv av egna aktier är försvarliga med hänvisning till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens
egna kapital samt Bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

I koncernens eget kapital ingår ett belopp om 3 miljoner euro, motsvarande 1,6 procent av det
egna kapitalet hänförligt till en omvärdering av övriga aktier och andelar till verkligt värde i
enlighet med 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Omvärderingen bokfördes per 31 december
2005.
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