
Punkt 18
av årsstämmans dagordning

Punkt 18 - Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock
längst till årsstämman 2010, besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier enligt
styrelsens bestämmande. Därvid skall följande villkor gälla.

1. Aktier får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Aktier får även förvärvas enligt förvärvserbjudande som riktas
till samtliga aktieägare mot vederlag i pengar, till en kurs motsvarande lägst börskursen vid
tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter
förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.

3. Aktier får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.

4. Aktier får även överlåtas utanför NASDAQ OMX Stockholm, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.
Sådan överlåtelse får ske mot ett vederlag i pengar eller värde på erhållen egendom som
motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier i Rezidor Hotel Group AB som
överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

5. Överlåtelse får ske med högst det antal egna aktier som Bolaget vid var tid innehar.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets
kapitalstruktur, exempelvis genom minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna
aktier (vilket dock kräver framtida stämmobeslut). Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid överlåtelse av Bolagets egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier
över NASDAQ OMX Stockholm eller i övrigt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna
kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga
aktieägare. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband
med avtal om förvärv av tillgångar, kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva
någon företrädesrätt.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
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Punkt 18
av årsstämmans dagordning

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget
enligt punkten 18 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 18 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 18 innebär att Bolagets innehav av egna aktier kan uppgå till totalt högst
tio procent av samtliga aktier i Rezidor Hotel Group AB. Antalet aktier som förvärvas under
punkt 17 (Aktierelaterat incitamentsprogram 2009) skall inräknas i nämnda tio procent.
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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