Stockholm den 23 april 2008

Stark start på 2008 för Rezidor
Rezidor Hotel Groups delårsrapport för 1 januari–31 mars 2008

– Första kvartalet 2008 blev ytterligare ett starkt kvartal för Rezidor. Justerat för den
beräknade negativa effekten av att påsken inföll i mars är utvecklingen fortsatt positiv både
vad avser intäkter och EBITDA, jämfört med första kvartalet föregående år. Då Rezidors
intäkter till stor del drivs av affärssegmentet i Norden och Västeuropa påverkades vi som
väntat starkt av den minskade efterfrågan kring påskhelgen, säger Kurt Ritter, koncernchef och
VD för Rezidor.
Rezidors marknader finns i västra och norra Europa samt på de framväxande marknaderna i
Östeuropa och Mellanöstern där den ekonomiska aktiviteten varit relativt stark. Trots
konjunkturnedgången i USA och rädslan för en global avmattning fortsatte hotellbranschen i
våra marknader att växa under början av året.
– För att säkerställa en lönsam tillväxt fortsätter vi arbetet med att fokusera på att öka antalet
rum som omfattas av avgiftsbaserade avtal. Under årets första kvartal öppnade vi 1 000 nya
rum, samtliga under avgiftsbaserade management- och franchiseavtal. Vi tecknade även avtal
för närmare 3 000 nya rum,huvudsakligen under management- och franchiseavtal, fortsätter
Kurt Ritter.
– Vi är väl medvetna om oron på finansmarknaderna och den fortsatta osäkerheten kring den
globala ekonomin, vilket gör det svårt att bedöma marknadsutsikterna för 2008. Vi är
övertygade om att vi kommer att nå målet att ta 20 000 nya rum i drift mellan 2007 och 2009
och bedömer att den pågående förändringen av vår affärsmodell som bygger på mer
avgiftsbaserade intäkter kommer att fortsätta stödja vårt mål för EBITDA-marginalen,
sammanfattar Kurt Ritter.
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Om Rezidor Hotel Group:
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernens portfölj inkluderar 333 hotell i
drift och under utveckling med mer än 68 000 rum i 51 länder.
Rezidor driver hotellkedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts, Park Inn och Country
SM
för frekventa
Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plus
hotellgäster. Rezidor har tecknat ett globalt licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och
drift av en kedja livsstilshotell med samma namn: Hotel Missoni.
I november 2006 noterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson Companies är största aktieägare med 42%.
Rezidor Hotel Groups koncernledning är baserad i Bryssel i Belgien.
Mer information om Rezidor finns på www.rezidor.com.

