
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 
3 augusti 2007 
 
Rezidor: Ny Chief Development Officer 
 
I linje med traditionsenliga utbyten mellan Rezidor och Carlson har Martin Rinck, Executive 
Vice President & Chief Development Officer (CDO) för Rezidor utnämnts till President & 
Managing Director för Carlson Hotels Worldwide Asia Pasific från den 1 oktober 2007 med 
basering i Singapore. Han efterträds av Puneet Chhatwal, Vice President Business 
Development. 
 
”Martin Rinck satsar på sin karriär och tar sig an nya utmaningar”, säger Kurt Ritter, 
koncernchef och vd Rezidor. ”Jag är glad att han kommer att arbeta på en så spännande 
marknad. Martin har bidragit till en väsentlig del av vår framgång, och vi önskar honom all 
lycka till.” Rinck började på Rezidor 2003 som ledare för affärsutvecklingsteamet med ansvar 
för koncernens strategiska tillväxt inom EMEA. På snabbväxande marknader såsom Ryssland 
och OSS har han etablerat Rezidor som den mest framgångsrika aktören i hotellbranschen. 
 
Med Puneet Chhatwal vid rodret kommer Rezidors affärsutvecklingsteam att fortsätta denna 
aggressiva tillväxt. Som ett resultat av Martin Rincks tid som CDO kommer Rezidor, som idag 
inkluderar 300 hotell i drift och under utveckling med över 61.000 rum, att öppna 20.000 nya 
rum mellan 2007 och 2009. Chhatwal, 43, efterträder Rinck som Senior Vice President & Chief 
Development Officer. Han är tysk medborgare med rötter i Indien och har varit en 
nyckelperson i Rezidors affärsutveckling sedan 2002. Som Vice President Business 
Development har han varit den drivande kraften bakom flera projekt, bland annat Rezidors 
utveckling i Storbritannien och Irland som gått från 8 till 60 hotell på bara fyra år. Innan han 
kom till Rezidor var han Director of Development för Carlson Hotels Worldwide i Tyskland. 
 
”Puneet känner vårt företag från insidan, och vet åt vilket håll vi vill gå”, säger Kurt Ritter. 
”Rezdior är känt för sin strategi att befordra skickliga och lovande medarbetare, och Puneet är 
ett utmärkt exempel.” 
 
För ytterligare information: 
The Rezidor Hotel Group 
Presskontakt: Kristina Windset, tel 070-590 86 38, kristina.windset@rezidor.com  
Investor Relations: Christiane Reiter, tel +32 474 407 210, christiane.reiter@rezidor.com    
 
Bakgrundsinformation: 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar 300 hotell 
med mer än 61.000 rum i drift och under utveckling i 47 länder. 
Relationen mellan Rezidor och Carlson Hotels Worldwide, ett av världens största hotellföretag, inleddes 1994. 
Rezidor driver hotellkedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och 
Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt lojalitetsprogrammet goldpoints plus™ för frekventa 
hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och 
drift av en kedja livsstilshotell med samma namn; Hotel Missoni. 
I november 2006 listades Rezidor Hotel Group på Stockholmsbörsen. USA-baserade Carlson är största aktieägare 
med 41,7%.  För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.  


