
Rizzo Groups norska butiker öppnas
igen efter lokala stängningar
STOCKHOLM (6 maj 2021) – Idag öppnar Rizzo Group upp de sista nio stängda
Morrisbutikerna i Norge. Vi ser att kunderna saknat möjligheten att besöka våra butiker
och att de butiker som öppnat tidigare haft en bra kundtillströmning.

Det helägda norska dotterbolaget Morris driver verksamhet i 33 fysiska butiker samt online på
morris.no. Till följd av nationella och lokala restriktioner som myndigheterna i Norge infört har
bolaget haft ett stort antal butiker stängda sedan 2 februari 2021. Totalt har 25 butiker varit
stängda till och från under perioden, varav sju butiker har varit stängda under hela perioden.
Idag öppnas de sista nio stängda butikerna upp för försäljning. Det omfattande stängningarna i
Norge har givetvis påverkat både Morris och koncernens försäljning negativt.

Tommy Halvorsen, Country manager Norge sier, «Vi er kjempeglade og ønske alle våre kunder
tilbake til våre butikker i Norge. Så klart følger vi fortsatt alle gjeldende restriksjoner så alle
kundene skal føle seg trygge når de besøker våre butikker.»

Efter att våg 2 och 3 av ledde till ytterligare försämrad försäljning och trafik till våra butiker –
kan vi äntligen se att våra konsumenter börjar att hitta tillbaka till våra butiker även i Sverige.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Patrik Johansson, COO, tel: +46 (0)8 508 99 200, patrik.johansson@rizzogroup.se
Tommy Halvorsen, CM Norge, tel: +47 90919915, tommy.halvorsen@rizzogroup.se

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med
totalt 93 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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