
Rizzo Group ingår tilläggsavtal till det
tidigare kommunicerade investerings-
och aktieteckningsavtal med Global
Corporate Finance
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,  STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN,  HONG KONG,  JAPAN,
KANADA,  SCHWEIZ,  SINGAPORE,  SYDAFRIKA,  NYA  ZEELAND  ELLER  NÅGON  ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA
PRESSMEDDELANDE  SKULLE  VARA  OLAGLIG  ELLER  KRÄVA  YTTERLIGARE
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

STOCKHOLM den (3 december 2021) – Rizzo Group AB ("Rizzo Group" eller "Bolaget") har idag
ingått ett tilläggsavtal med New York-baserade Global Corporate Finance ("GCF"), enligt vilket
Rizzo Group AB äger rätt att påkalla tre investeringstrancher i utbyte mot Bolagets stamaktier.

Som tidigare har offentliggjorts ingick Rizzo Group och GCF den 27 maj 2021 ett aktietecknings- och
investeringsavtal ("Investeringsavtalet"), enligt vilket Bolaget ägde ensidig rätt att påkalla investeringar
i utbyte mot aktier av serie B i Bolaget genom riktade nyemissioner motsvarande maximalt 6 000 000
USD under en period om 30 månader. Avtalet godkändes sedermera vid den extra bolagstämman i
Bolaget den 23 juni 2021. Rizzo Group har idag ingått ett tilläggsavtal avseende Investeringsavtalet med
GCF ("Tilläggsavtalet"),  med  ändring  av  belopp  och  tidsintervall  för  dragning  av  de  ursprungligen
avtalade  investeringstrancherna.  Enligt  Tilläggsavtalet  har  Bolaget  rätt  att  påkalla  tre  på  varandra
följande investeringstrancher till ett på förhand bestämt aktiebelopp i utbyte mot Bolagets stamaktier. De
två första trancherna ska enligt tilläggsavtalet motsvara ett fast belopp om 4 000 000 stamaktier vardera
och den tredje och sista tranchen ska enligt tilläggsavtalet uppgå till 4 601 827 stamaktier.

I  syfte  att  säkra  tillgången  till  rörelsekapital  på  kort  sikt  behöver  Bolaget  avseende  dessa  tre
investeringstrancher,  till  skillnad  från  vad  som  gällde  enligt  Investeringsavtalet,  inte  vänta  tio  (10)
handelsdagar från det att de nyemitterade aktierna tecknats av GCF med att påkalla en investering.
Istället har Bolaget enligt Tilläggsavtalet rätt att påkalla en investering efter fem (5) handelsdagar från
det att de nyemitterade aktierna tecknats av GCF. I övrigt har parterna genom Tilläggsavtalet fastslagit
att Investeringsavtalet, utöver det parterna avtalat om idag, gäller på oförändrade villkor.

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  3
december 2021 kl. 18.00 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.rizzogroup.se
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