
Stockholm tingsrätt meddelar beslut om
fortsatt rekonstruktion i Rizzo Group AB
(publ) efter genomfört
borgenärssammanträde
STOCKHOLM (12 april 2021) – Idag avhölls borgenärssammanträde avseende
företagsrekonstruktionen i Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller “Bolaget”) inför
Stockholms tingsrätt varpå tingsrätten meddelade att företagsrekonstruktionen i
Bolaget får fortsätta.  

Beslutet från Stockholms tingsrätt att företagsrekonstruktionen i Bolaget får fortsätta innebär att
den pågående företagsrekonstruktionen i Rizzo Group kan fortsätta åtminstone fram till och
med den 23 juni 2021.

Av den preliminära rekonstruktionsplanen framgår att Bolaget ska fortsätta genomförandet av
befintlig affärsplan och implementeringen av det nya konceptet, utveckla åtgärder som ökar
försäljningen samt genomföra kostnadsbesparingar. Dessa åtgärder genomförs bl.a. genom att
fokusera på lansering av nya tjänster, behovsanpassat varuinflöde under pandemin, utbilda
personal för mer effektiv säljstyrning, minska centrala kostnader genom ökad outsourcing,
fortsätta arbetet med att stänga ner de butiker där lönsamhetskravet inte är uppfyllt samt
överväga att flytta butiker, vilket kommer att resultera i ytterligare nedskärningar av Bolagets
fasta kostnader. Förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion består av en kombination av att
Bolaget vidtar ovan angivna åtgärder samt en normalisering av kundtillströmningen till
butikerna. Vad gäller kundtillströmningen är den starkt påverkad av en allmän lättnad i
reserestriktioner och andra restriktioner som hindrar den allmänna rörligheten samt en
upptrappning av vaccineringen mot Coronaviruset. Bolagets avsikt är även att erbjuda
oprioriterade fordringsägare ett ackord om lägst 25 procent av fordringarnas belopp.

I samband med att fortsatt rekonstruktion beviljats av Stockholms tingsrätt bedömer styrelsen i
Bolaget att chanserna för Bolagets fortlevnad är goda.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12
april 2021 kl.14:45 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med
totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt
avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på
Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i
Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök
www.venueretail.com och www.rizzogroup.se
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