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Förslag till dagordning
1.
2.
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12.
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17.
18.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Val av en eller två justeringsmän.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Anförande av verkställande direktören.
Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen,
ersättningsutskottet och revisionsutskottet samt redogörelse
av valberedningens ordförande för valberedningens arbete.
Beslut om:
a)
fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b)
dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, och
c)
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.
Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av
stämman.
Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
Val av revisor.
Beslut om instruktion för utseende av valberedning.
Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande
befattningshavare.
Beslut om ändring av Bolagets firma.
Stämmans avslutande.
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Punkt 15 – Valberedning
Valberedningen föreslår följande instruktion för utseende av Bolagets
valberedning inför årsstämman 2019:
Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av
var och en av Bolagets tre största aktieägare och styrelsens
ordförande (dock utan rösträtt) (dvs. totalt fyra ledamöter). Namnen
på de tre ägarrepresentanterna och aktieägarna de representerar ska
offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock
senast sex månader före årsstämman. De största kända aktieägarna,
baserat på Bolagets aktiebok tillhandahållen av Euroclear Sweden
AB per den 31 augusti 2018, ska kontaktas av styrelseordföranden.
Om någon av de tre största aktieägarna avstår att utnyttja sin rätt att
utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas möjlighet att utse ledamot.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren i valberedningen,
om inte ledamöterna enhälligt enas om en annan ordförande. Dock
ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse ny ledamot till
valberedningen. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något
arvode.
Om en väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en
aktieägare (som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av
Bolagets tre största aktieägare) framställer önskemål till
valberedningens ordförande om att utse en ledamot till
valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren plats i
valberedningen genom att ersätta den minsta aktieägarens ledamot i
valberedningen.
Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen avyttrar
en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman, ska
ledamoten utsedd av denne aktieägare avgå och ersättas av en ny
ledamot som ska utses av en aktieägare som till följd av förändringen
i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre största aktieägarna eller, om
denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras.
Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till:
• val av ordförande för årsstämman,
• val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
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•

•
•

ersättning till styrelseledamöterna specificerat för ordförande
och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för
utskottsarbete,
val av revisor (i förekommande fall), revisorssuppleant (i
förekommande fall) och arvode till revisorn, och
instruktion för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att anlita och belasta Bolaget med
kostnader för rekryteringskonsulter och andra konsulter som är
nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Utöver sina andra skyldigheter, ska valberedningen även fullgöra de
uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen.
Aktieägare kan framställa nomineringsförslag till valberedningen;
sådana förslag ska skickas till valberedningen till den adress som
anges på Bolagets webbplats www.rezidor.com. Valberedningens
förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. Förslagen offentliggörs
även på Bolagets webbplats.

--

Bilaga 4

Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för Bolagets ledande befattningshavare
Bolagets styrelse föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare
(verkställande direktören och fem medlemmar av Bolagets
ledningsgrupp):
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med
internationell marknadspraxis med referens till en grupp av
internationella företag, både beträffande nivå och struktur på de olika
ersättningskomponenterna. De olika ersättningskomponenterna
kommer att utgöras av fast årlig ersättning, rörlig ersättning
(årliga program och program över flera år), pensionspremier och kan
komma att inkludera andra förmåner.
Den årliga grundersättningen utgör en rimligt avvägd del av den totala
ersättningen och utvärderas, och kan komma att justeras, årligen
baserat på ansvar, prestation och lönenivå för respektive medlem i
bolagsledningen.
Den rörliga ersättningen kommer att bestå av årliga program och
program över flera år och bygger på principen om betalning efter
prestation. Planerna kan, för deltagare som har globala roller, komma
att inkludera mål baserade på Radisson Hospitality, Inc.s finansiella
utveckling. Sådana mål är i överensstämmelse med företagets
intressen.
Det årliga rörliga ersättningsprogrammet kommer att vara
kontantbaserat och representerar en möjlighet att tjäna en andel av
den fasta årliga ersättningen, under förutsättning att de ambitiösa
men uppnåbara fördefinierade finansiella och individuella målen
uppnås. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga
ersättningen varier från ingen rörlig ersättning upp till 100 procent av
den årliga fasta ersättningen för medlemmar i koncernledningen och
upp till 200 procent för VD och koncernchef. En medlem i
koncernledningen deltar i ytterligare ett prestationsbaserat program
för 2018, 2019 och 2020. Denna tillkommande prestationsbaserade
bonus kan variera från 0 till 50 000 EUR per år med upp till ytterligare
150 000 EUR att utbetala vid utgången av 2020 baserat på
medlemmens totala prestation för åren 2018, 2019 och 2020.
De långsiktiga programmen för rörlig ersättning ska vara
kontantbaserade och täcka en treårig kvalificeringsperiod.
Utformningen är avsedd att förbättra företagets resultatutveckling och
uppmuntra till en samsyn med Bolagets aktieägare på lång sikt. De
långsiktiga programmen omfattar Bolagets VD, koncernledningen
och ett begränsat antal andra ledande befattningshavare. Långsiktiga
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program för rörlig ersättning representerar en möjlighet att tjäna en
andel av den fasta årliga ersättningen, under förutsättning att de
ambitiösa men uppnåbara fördefinierade finansiella och operationella
målen uppnås. Beroende på måluppfyllelse kan den långsiktiga
rörliga ersättningen variera från ingen rörlig ersättning upp till 100
procent av den årliga fasta ersättningen för medlemmar i
koncernledningen och upp till 200 procent för VD och koncernchef.
Dessa maximala procentsatser – beräknat på den fasta årliga
ersättningen – utgör den totala maximala möjligheten under hela
intjänandeperioden. Samtliga framtida pensionsåtaganden kommer
att vara avgiftsbestämda, beräknade på en procentsats av den årliga
grundersättningen och kommer inte att beräknas på några rörliga
delar av ersättningen.
Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, bostadsförmån, betald
skolgång för barn och reseersättningar.
Uppsägningsperioden ska normalt sett inte överstiga 12 månader
eller 3 månader för vart femte anställningsår. Kombinerade
avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av
uppsägning från Bolagets sida, kommer normalt inte att överstiga 24
månader. I händelse av tvist kan tillämplig lagstiftning i vissa fall leda
till avgångsvederlag överstigande det avtalade beloppet och kan då
överstiga 24 månaders ersättning.
Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning med
mera till VD. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från VD
ersättningsnivåer med mera för de andra medlemmarna i
koncernledningen. Dessutom förbereder ersättningsutskottet
principer för ersättning till företagets ledande befattningshavare för
beslut i styrelsen och som förslag till årsstämman.
Styrelsen avser att implementera en kontantbaserad plan för rörlig
ersättning för treårsperioden 2018-2020. Se not 10 och not 31 i
Bolagets årsredovisning för 2017 för en beskrivning av Bolagets
utestående aktie- och kontantbaserade rörliga ersättningsprogram.
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl för
detta föreligger i ett enskilt fall.
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BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
§1
Bolagets firma är Radisson Hospitality AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag.
The name of the Company is Radisson Hospitality AB (publ). The Company is a public
company.
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
The Board shall have its registered office in Stockholm.
§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga aktier i hotellbolag, äga fast
egendom, direkt eller indirekt, driva eller genom avtal upplåta drift av hotell- och
logiverksamhet samt varje annan därmed förenlig verksamhet.
The objects of the Company are to own shares in hotel companies and real properties,
directly or indirectly, to operate or by contract grant to a third party the operation of
hotel- and accommodation business and other activity compatible therewith.
§4
Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro.
The accounting currency of the company shall be Euro.
§5
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 000 000 Euro och högst 20 000 000 Euro,
fördelat på lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier.
The share capital shall be not less than 5,000,000 Euro and not more than 20,000,000
Euro, divided into not less than 150,000,000 and not more than 600,000,000 shares.
§6
Bolaget skall vara ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the Company shall be registered in a public register in accordance with
the Swedish Law on Balanced Accounts for Financial Instruments (lag (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument).
§7
Styrelsen skall bestå av tre (3) till femton (15) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs
årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The Board of Directors shall consist of no less than three (3) ordinary members and no
more than fifteen (15) ordinary members. The Board of Directors shall be elected at the
annual general meeting for a period until the end of the next annual general meeting.
§8
För granskning av styrelsens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring
skall Bolagets årsstämma utse en revisor och en suppleant för denne eller ett
registrerat revisionsbolag.
For the purpose of auditing the Company's annual report and accounts, as well as the
management by the Board of Directors, one auditor in charge with an alternate auditor,
or one registered firm of auditors, shall be appointed at the annual general meeting of
the shareholders.
§9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Notices convening meetings of the shareholders shall be effected by public
announcement in the Swedish Official Journal (Post- och Inrikes Tidningar) and on the
company's website. That notice has been made shall be published in the Swedish daily
newspaper Svenska Dagbladet.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring
av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex
och senast tre veckor före stämman.
Notice of ordinary meetings of the shareholders and extraordinary meetings concerning
changes to the Company's articles of association shall be effected no earlier than six
weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notices for other extraordinary
meetings of shareholders shall be effected no earlier than six weeks and no later than
three weeks before the meeting.
För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift
avseende hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels
anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
In order for a shareholder to be entitled to attend a shareholders' meeting, such
shareholder must first be registered in the transcript of the Company's share ledger
reflecting the ownership conditions five week days before the meeting and must further
give notice of attendance to the Company no later than four o'clock p.m. on such last
day as is indicated in the notice convening the shareholders' meeting. This day may not
be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New
Year’s Eve and may not be a day falling earlier than the fifth week day before the day of
the shareholders' meeting.

§ 10
Bolagets skall ha en ordinarie bolagsstämma, årsstämman, som skall hållas i
Stockholm före juni månads utgång vart kalenderår.
The Company shall have one annual general meeting of the shareholders to be held in
Stockholm before the end of the month of June each calendar year.
På Bolagets årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
The following matters shall be addressed at the annual general meeting of the
shareholders:
1. Val av ordförande vid stämman.
Election of a Chairman for the meeting and keeper of the meeting.
2. Val av en eller två justeringsmän.
Election of one or two persons to attest the correctness of the minutes.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and adjustment of the voting register.
4. Godkännande av dagordning.
Approval of the Board's proposal for the agenda.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
Examination of whether or not the meeting has been duly convened.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, och i
förekommande fall den konsoliderade årsredovisningen för koncernen och
revisionsberättelsen för den konsoliderade årsredovisningen för koncernen.
Presentation of the annual report and auditor's report, and where applicable,
the consolidated Group accounts and auditor's report for the consolidated
Group accounts.
7. Beslut
Resolutions in respect of
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, och i
förekommande fall den konsoliderade resultaträkningen och den
konsoliderade balansräkningen,
adoption of the profit and loss account and balance sheet and, where
applicable, the consolidated profit and loss account and consolidated
balance sheet,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
allocation of the Company's profit and loss in accordance with the
adopted balance sheet,
c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och eventuell verkställande direktör.
discharge from liability of the directors and the Chief Executive Officer.
8. I förekommande fall, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Where applicable, determination of fees for the members of the Board of
Directors and fees for the auditors.
9. Val av styrelse.
Election of the Board of Directors.
10. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant.
Where appropriate, election of auditor and deputy auditor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Other matter to be dealt with at the meeting pursuant to the Companies Act or
the Articles of Association.
§ 11
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier
utan begränsning i röstetalet.
Each owner of shares in the company is entitled to vote for the full amount of such
shares at a meeting of shareholders, without any voting limitations.
§ 12
På bolagsstämma avgörs ärenden genom öppen omröstning, om inte bolagsstämman
beslutar om sluten omröstning.
Votes at the shareholder's meeting will be effected by open voting, unless the meeting
decides on secret voting.
§ 13
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
The Company's financial year shall be the calendar year.

