
Rizzo International AB har idag ansökt om
ny företagsrekonstruktion
STOCKHOLM (23  april  2021)  –  Rizzo Group AB (publ)  (”Rizzo Group”)  meddelar  att
styrelsen  i  Rizzo  Groups  helägda  dotterbolag  Rizzo  International  AB  ("Rizzo
International")  idag  har  ansökt  om  företagsrekonstruktion  vid  Stockholms  tingsrätt.
Rizzo International är del i en nordisk detaljhandelskoncern inom accessoarer, väskor
och skor och driver verksamheten under varumärkena Rizzo/NK.

Beslutet baseras på att Rizzo International, likt Rizzo Group, har påverkats negativt av den
pågående coronapandemin och de restriktioner som införts sedan 27 oktober 2020. Pandemin
har påverkat bolagets största försäljningsperioder kraftigt negativt och behovet av statliga stöd
och uppskov har varit stort. Bolaget har erhållit uppskov för moms och arbetsgivaravgifter på
cirka  12,1  MSEK.  De statliga  stödåtgärderna  har  dock  försenats  och  inte  varit  tillräckliga.
Bolaget har därutöver inte ännu erhållit några stödåtgärder för 2021.

Bolagets omsättning har till  följd av restriktionerna sjunkit med -36,3 MSEK under perioden
november 2020 t.o.m. mars 2021 jämfört med samma period året innan. Bolaget har vidtagit
åtgärder  som  minskat  kostnaderna  med  16,2  MSEK  under  det  senaste  året  och
korttidspermitterat personal under december, januari och februari som bolaget ännu inte erhållit
stöd för, varför av bolaget vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Som tidigare meddelats är Rizzo
Group  under  företagsrekonstruktion,  vilket  i  sin  tur  även  har  påverkat  varuflödet  och
försäljningen i Rizzo International negativt.

Med  hänsyn  tagen  till  ovanstående  omständigheter  har  Rizzo  Internationals  styrelse  idag
beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. För att lösa bolagets
ekonomiska problem ska i huvudsak följande rekonstruktionsåtgärder vidtas inom ramen för
företagsrekonstruktionen:

i. Försäljning

• Återfå  kundtrafiken  till  butikerna,  vilket  sammanhänger  med  att  pandemin/COVID
avtar och vaccineringseffekten uppnås.
• Fortsatt  genomförande  av  befintlig  affärsplan  med  framför  allt  lansering  av  nya

tjänster.
• Säkerställa ett attraktivt sortiment och varuflöde under pandemin.
• Ökat  fokus  på  egna  varumärken  samt  utveckling  av  nya  affärer  via  nya

försäljningskanaler inom både e-handel och andra kanaler.

ii. Kostnadsbespararingar i bolagets butiksnätverk

• Fortsatt  reducering  av  omkostnader  utöver  de  ca  16,2  MSEK  som  redan  är
reducerade, främst genom minskade butiksytor och omförhandlade kontrakt.

Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord, med genomförande av
ovan  nämnda  åtgärder  kommer  att  kunna  leda  till  att  verksamheten  blir  lönsam.  Bolaget
bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet.

Rizzo International har föreslagit advokat Erik Selander från Advokatfirma DLA Piper Sweden
KB  som  rekonstruktör.  Erik  Selander  är  även  rekonstruktör  i  det  pågående
rekonstruktionsförfarandet i Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:



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

 

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 9:00 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

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com och
www.rizzogroup.se
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