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Sterkt årsresultate av AccorHotels 2018: Inntekt på  
drøyt 3,6 milliarder euro – vekst på 8,8 prosent 
 
Med stabil drift og dynamisk utvikling i 2018 leverer AccorHotels en meget sterk 
årsrapport: 

• Inntekt: økning på 16,9 prosent til 3610 millioner euro (vekst på 8,8 prosent like-for-like) 
• EBIT: økning på 14,5 prosent til 712 millioner euro (vekst på 8 prosent like-for-like) 
• Netto resultat: konsernandel på 2233 millioner euro 
• Fri kontantstrøm på 529 millioner euro 
• 588 åpnede hoteller med totalt 100 000 rom (oppkjøp og organisk vekst) 
 
– Årsresultatet gjenspeiler en dyp transformasjon innen AccorHotels, ikke minst 
gjennom salg av eiendomsdivisjonen vår og takket være et stort antall nye oppkjøp. Vi 
presenterer igjen nye rekordnivåer, som er helt i tråd med målsetningene våre. 
AccorHotels fortsetter å vokse gjennom økte globale markedsandeler og konsolidering 
av balanseregningen, sier Sébastien Bazin, styreformann og konsernsjef i AccorHotels. 
 
AccorHotels har i 2018 hatt god suksess i flesteparten av nøkkelmarkedene sine. 
Selskapet fortsatte sin transformasjon mot lavere andel eierskap gjennom salg av 64,8 % 
av AccorInvest samt en rask omfordeling av kontantstrømmer fra viktige oppkjøp. 
Takket være en rekordhøy organisk vekst på nesten 44 000 nye rom (300 hoteller), 
avsluttet AccorHotels året 2018 med en hotellportefølje på 703 806 rom (4780 hotell). I 
tillegg er det nå 198 000 nye rom (1118 hotell) underveis, hvorav 78 er i vekstmarkeder 
og 49 % i Asia og Oseania. 
 
Konsernet har i løpet av året hatt en solid vekst i omsetningene med inntekter på 3610 
millioner euro, som er en økning på 8,8 prosent (like-for-like) og opp 16,9 prosent 
sammenlignet med 2017. De rapporterte inntektene i løpet av året gjenspeilte blant 
annet nye oppkjøp og frasalg, som hadde en positiv effekt på 394 millioner euro, ikke 
minst takket være kjøpet av Mantra, Mövenpick, Atton, Gekko, ResDiary og Adoria. 
 
Nøkkelpunkter i løpet av året 2018: 

• 5. april: AccorHotels inngår en strategisk avtale om å kjøpe 50 prosent i den sørafrikanske 
Mantis Group. 

• 9. april: AccorHotels kjøper ResDiary, en ledende plattform for restaurantreservasjoner og 
bordhåndtering. 



 

 

• 19. april: AccorHotels inngår en avtale med kinesiske Ctrip for å vokse i det kinesiske 
markedet. 

• 30. april: AccorHotels inngår en avtale med Mövenpick Holding og Kingdom Holding om et 
oppkjøp av Mövenpick Hotels & Resorts for totalt 482 millioner euro. 

• 14. mai: AccorHotel inngår en avtale med Algeciras og aksjonærene i Atton Hoteles om et 
oppkjøp av Atton Hoteles. 

• 31. mai: AccorHotels kjøper Mantra Group for totalt 830 millioner euro. 
• 31. mai: AccorHotels selger 57,8 prosent av AccorInvests kapital til formuefond og private 

investorer. 
• 6. juni: AccorHotels kjøper Adoria, en SaaS-plattform som muliggjør optimalisering av 

tilbudshåndtering i cateringbransjen. 
• 29. juni: AccorHotels signerer en intensjonsavtale med sbe Entertainment om oppkjøp av 50 

prosent av selskapet. 
• 2. juli: AccorHotels etablerer en ny rentefasilitet på 1,2 milliarder euro, der konsernets 

miljø, sosiale miljø og ledelse (ESG) tas hensyn til ved beregning av marginalen. 
• 23. juli: AccorHotels og Katara Hospitality lanserer et investeringsfond med en 

investeringskapasitet på over 1 milliard dollar dediktert til gjestfrihet i Afrika sør for Sahara. 
• 25. juli: AccorHotels inngår avtale med Colony NorthStar om å kjøpe ytterligere en delandel 

på 7 % av AccorInvests aksjekapital (totalt 250 millioner euro). 
• 31. juli: AccorHotels signerer en avtale om å kjøpe 85 prosent av 21c Museum Hotels. 

Transaksjonen ble gjennomført i slutten av september 2018. 
• 4. september: AccorHotels fullfører oppkjøpet av 50 prosent i sbe Entertainment. 
• 5. oktober: AccorHotels fullfører oppjkøpet av 50 prosent i sbe Entertainment. 
• 25. oktober: AccorHotels kjøper bygningen "Tour Sequana", som har vært konsernets 

hovedkontor siden 2016, for 363 millioner euro. 
• 26. november: AccorHotels lanserer en anbudsordning for 100 % av Orbis aksjer. 
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Om AccorHotels: 
AccorHotels er verdensledende innen reise og livsstil samt en digital innovatør som tilbyr unike opplevelser på 
mer enn 4 780 hoteller, feriesteder og boliger i over 100 lander. Med en enestående portefølje av 
internasjonalt anerkjente hotellvaremerker – som dekker alt fra luksushoteller, populære mellomklasse- og 
boutiquehoteller samt økonomiklassehoteller – har AccorHotels i over 50 år tilbudt en service og ekspertise 

som det er vanskelig å finne maken til. 

I tillegg til kjernevirksomheten har AccorHotels også utvidet sitt utvalg av tjenester og blitt verdensledende 
innen leie av private luksusboliger med mer enn 10 000 eventyrlige eiendommer rundt om i verden. 
Hotellgruppen tilbyr også portvakttjenester, kontorfellesskap, restaurantopplevelser, arrangementer 
og digitale løsninger. Sammen med sitt globale team som består av over 250 000 engasjerte medarbeidere, 
har AccorHotels en målrettet lidenskap for å få alle gjester til å føle seg velkommen. Gjestene har bl.a. 
tilgang til et av verdens mest givende lojalitetsprogrammer for hoteller – Le Club AccorHotels. 

AccorHotels spiller også en aktiv rolle i sine lokalsamfunn og arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og 
solidaritet gjennom PLANET 21 Acting Here,  et omfattende program som samler ansatte, gjester og 



 

 

samarbeidspartnere for å fremme bærekraftig vekst. Siden 2008 har dessuten AccorHotels Solidarity 
Endowment Fund fungert som en naturlig forlengelse av hotellgruppens virksomheter og verdier, for å bidra 
til å bekjempe sosial og økonomisk utsatthet. 

Accor SA er notert på Euronext Paris (ISIN-kode: FR0000120404) og handles i USA på OTC-markedet (kode: 
ACRFY). 

For nyheter om AccorHotels: 
http://www.facebook.com/accorhotelsgroup 
http://www.twitter.com/accorhotelsnews 
http://www.accorhotels.group 

Bestille hotell: http://www.accorhotels.com  

 
 


