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Schematisk beskrivning av styrelsens förslag

till aktierelaterat incitamentsprogram 2009



Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till
villkorad tilldelning av aktier i förhållande till en viss procentandel av
lönen
 Högst 30 ledande befattningshavare erbjuds deltagande

 Tilldelning av aktier är villkorad och skall värdemässigt begränsas i förhållande till en procentuell
andel av lönen, vilken varierar beroende på den ledande befattningshavarens position

– Notera att deltagande inte förutsätter att den ledande befattningshavaren köper Rezidor-
aktier och är inte heller kopplad till årlig intjänad bonus (såsom tidigare år)

 Aktier intjänas under en 3-årsperiod baserat till 25% på utvecklingen i EPS och till 75% på relativ
TSR

 Tilldelning baserad på EPS är avhängig uppnåendet av 3-åriga utvecklingsmål
– maximal tilldelning av aktier uppnås om utveckling i EPS är 20% per år
– 20 % tilldelning uppnås om utveckling i EPS är 0%

 Tilldelning baserad på TSR sker till 75% i förhållande till den del som Rezidors TSR procentuellt
överträffar en grupp med jämförbara hotellbolag och till 25% i förhållande till den del som Rezidors
TSR procentuellt överträffar de bolag som ingår i OMXS 30 index

– maximal tilldelning av aktier uppnås om index TSR är + 8% per år
– 20% tilldelning uppnås om TSR är lika med index TSR

 På aktierna belöper vinstutdelning under den 3-åriga intjänandeperioden (men utbetalas endast
på de aktier som tilldelas)



TSR-baserad tilldelning sker till 75% i förhållande till den del som Rezidors TSR under
en 3-årsperiod procentuellt överträffar en grupp av jämförbara hotellbolag 1 som
använts i 2007 och 2008 års program och till 25% i förhållande till den del som Rezidors
TSR procentuellt överträffar de bolag som ingår i OMXS 30 index
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TSR-baserad tilldelning baseras på Rezidors överträffande av “Index”
TSR enligt tidigare prestationsaktieprogram (PSP). Den föreslagna
prestationsnivån för maximal tilldelning (+8% årligen) motsvarar en
prestationsnivå för Rezidor som ligger i den övre kvartilen
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Maximal intjäning av EPS-baserad tilldelning uppnås vid en 3-årig
tillväxt i EPS om 20% per år
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Följande tilldelningsnivåer1 (baserat på aktiekursen vid tidpunkten för
tilldelning) föreslås för PSP 2009
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1 2009 års program är begränsat till att omfatta maximalt 1.7 miljoner aktier.
Tilldelning kommer att minskas proportionellt om aktiekursen på
tilldelningsdagen (baserat på genomsnittlig aktiekurs under föregående fem
handelsdagar) resulterar i att fler än 1.7 miljoner aktier (inklusive de aktier som
används för att täcka sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till
programmet) krävs för att upprätthålla föreslagna tilldelningsnivåer.



Maximala kostnaden för 2009 års program kan komma att uppgå till ca 2,5 MEUR (jfr.

5,4 MEUR för 2008) och förutsätter återköp av ca 1,7 miljoner1 aktier

(1) Baserat på en aktiekurs i februari 2009 om 15 kronor
(2) Baseras för enkelhets skull inte på ett uppskattat värde på aktien under kvalifikationsperioden

Uppskattade kostnader för 2009 års program
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