
Venue Retail Group AB (publ)s har idag ansökt hos Stockholms tingsrätt om 
förlängning av rekonstruktionsperioden 
 
STOCKHOLM (17 februari 2020) – Venue Retail Group AB (publ) (”VRG” eller “Bolaget”) har, enligt 
vad som offentliggjordes den 20 november 2019, ansökt hos Stockholms tingsrätt om 
företagsrekonstruktion. Stockholms tingsrätt beviljade ansökan samma dag och utsåg advokat Erik 
Selander från Advokatfirma DLA Piper Sweden KB till rekonstruktör. 
 
Bolaget har idag ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader från 
Stockholms tingsrätts beslut. Rekonstruktören tillstyrker Bolagets ansökan.  
 
Som tidigare kommunicerats innefattar rekonstruktionsplanen att Bolaget kommer att ställa om 
verksamheten till att fokusera på de butiker där lönsamheten är som högst, utveckling av åtgärder 
som ökar försäljningen samt genomföra kostnadsbesparingar. Effekterna av flertalet genomförda och 
planerade kostnadsbesparingar uppkommer successivt. Vad som hittills har uppnåtts föranleder 
således ingen annan bedömning än att förutsättningarna för att återskapa ett ekonomiskt stabilt 
företag är goda. Vidare är det Bolagets avsikt att under den kommande perioden ta fram ett förslag 
till ackord som ska erbjudas de oprioriterade borgenärerna. Baserat på Bolagets likviditetsprognos 
och uttalanden från ägarna bedöms likviditeten vara tillräcklig för driften innefattande kostnaderna 
för genomförandet av erforderliga förändringar av verksamheten under förlängningsperioden. 
 
För vidare information, vänligen kontakta: 
Jonas Ottosson, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: 
jonas.ottosson@venueretail.com 
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 
2020 kl. 9:30 CET. 
 
Om Venue Retail Group 
Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med 
totalt 114 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på 
NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq 
Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har 
366 medarbetare (medelantalet) för verksamhetsåret 2018/2019. För mer information, besök 
www.venueretail.com 
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