
Rizzo Group AB ingår låneavtal om
trettio miljoner kronor
STOCKHOLM (28 september 2021) – Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har
idag ingått ett avtal med Zenith Management AB om upptagande av lån om trettio (30)
miljoner  kronor  ("Lånet"),  enligt  vilket  Rizzo  Group  ensidigt  äger  rätt  att  som
återbetalning påkalla  kvittning av Lånet  i  utbyte mot nyemitterade aktier  av serie B i
Bolaget.

Rizzo Group har idag ingått ett avtal om upptagande av lån enligt ett låneavtal genom vilket
Zenith Management AB ("Långivaren") tillställer Bolaget ett lån om trettio miljoner kronor. Lånet
förfaller till betalning den dag som inträffar två (2) år från utbetalningsdagen, dock senast den
31 oktober 2023, och löper med en årlig ränta om 15 procent. Bolaget ska använda Lånet för att
finansiera den löpande verksamheten.               

Bolaget  har  enligt  låneavtalet  rätt  att  ensidigt  under  lånets  löptid  påkalla  kvittning av Lånet
genom  att  Långivaren  tecknar  sig  för  nyemitterade  aktier  av  serie  B  i  Bolaget  till  en
teckningskurs om 0,5 krona per aktie motsvarande lånebeloppet eller lägst två miljoner kronor
och multiplar av trehundratusen kronor därutöver.

Vid  återbetalning  och/eller  konvertering  av  Lånet  som  sker  inom  tolv  månader  från
utbetalningsdagen  har  Bolaget  enligt  låneavtalet  en  skyldighet  att  erlägga  en  avgift
motsvarande den ränta som skulle ha erlagts för Lånet de efterföljande sex månaderna från
återbetalningsdagen ("Make Whole Ränta").  Bolaget ska i  sådana fall  erlägga ränta om tio
procentenheter  kvartalsvis  i  efterskott  genom  kontant  betalning  samt  ränta  om  fem
procentenheter som Bolaget har rätt att betala kontant eller med aktier i Bolaget.

Efter utbrottet av COVID-19-pandemin och de begränsningar som Bolaget och dess dotterbolag
har varit föremål för upplever de rörelsedrivande koncernbolagen ekonomiska problem. Bolaget
ansökte om företagsrekonstruktion den 23 mars 2021, vilket beviljades av Stockholms tingsrätt
samma dag. Även ett  av Bolagets helägda dotterbolag, Rizzo International  AB, ansökte om
företagsrekonstruktion den 23 april 2021. Lånet är ett steg i rätt riktning mot att stärka Bolagets
likviditetssituation  för  att  tillgodose sina  kortsiktiga  likviditetsbehov och förbättra  koncernens
långsiktiga finansiella ställning i syfte att fortsätta bedriva verksamheten.

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

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 september 2021 kl. 10.00 CEST.

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.rizzogroup.se
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