
Rizzo International AB skickar ut
ackordsförslag till Bolagets borgenärer
samt offentliggör en förteckning över
tillgångar per den 30 september 2021
STOCKHOLM (8 december 2021) – Rizzo Group AB (publ) ("Rizzo Group") meddelar att
Rizzo Internationals helägda dotterbolag Rizzo International AB (publ) ("Rizzo International"
eller "Bolaget") och dess rekonstruktör kommer i dag att skicka ut ackordsförslag till Bolagets
oprioriterade borgenärer. I ackordsförslaget redogörs även för Bolagets tillgångar per den 30
september 2021. Ackordsförslaget och förteckningen över Bolagets tillgångar finns tillgänglig
på Bolagets hemsida, www.rizzogroup.se. Bolaget avser vidare att ansöka om förlängning av
rekonstruktionen.

Rizzo Group är moderbolag i en koncern bestående av nio bolag. Verksamhet bedrivs i tre
bolag, Rizzo Group, Rizzo International och Morris Accent AS. Med hänsyn till kopplingarna
mellan respektive bolags verksamhet finns en risk att en konkurssituation i ett av bolagen kan
resultera i konkurs för övriga bolag. Det noteras att även Rizzo Group, inom ramen för Rizzo
Groups företagsrekonstruktion, kommer i dag att skicka ut ackordsförslag till sina oprioriterade
borgenärer.

Ackordsförslaget

Ackordsförslaget  innebär  att  Bolagets  oprioriterade  borgenärer  erbjuds  betalning  av  hela
fordringsbeloppet upp till 2 000 kronor ("Grundbeloppet") samt betalning av 25 procent av det
överskjutande  beloppet  ("Ackordslikviden").  Grundbeloppet  och  Ackordslikviden  benämns
nedan  gemensamt  för  "Ackordet".  Betalningen  erlägges  kontant  och  omfattar  berörd
borgenärs sammanlagda oprioriterade fordringar mot Bolaget per rekonstruktionsdagen den 23
april 2021, varvid dock räntor, kostnader och avgifter inte ersätts. Ränta kostnader och avgifter
som uppkommer efter den 23 april 2021 ersätts inte heller. Betalningen av Ackordet kommer
enligt  Bolaget  att  ske  i  fyra  rater, varvid  den  sista  betalningen  beräknas  ske  senast  den
31 januari 2023. Hela Ackordet beräknas således vara betald senast i januari 2023, dvs. inom
ett år från det att ackordsbeslutet vunnit laga kraft. Någon säkerhet för Ackordets fullgörande
har inte ställts.

De åtgärder som beskrivs i detta pressmeddelande resulterar sammantaget i att Bolaget inte
har ekonomiska förutsättningar att erbjuda en högre ackordssats än 25 procent.

För  det  fall  ackordsförslaget  inte  antas  av  en  erforderlig  majoritet  av  Rizzo  Internationals
oprioriterade fordringsägare är det styrelsens bedömning att Bolaget kommer att försättas i
konkurs. Härtill kommer att en konkurssituation i Rizzo International sannolikt torde medföra en
risk för att även Rizzo Group försätts i konkurs. I en konkurssituation i Bolaget bedöms de
oprioriterade  borgenärerna  bli  lottlösa,  varför  det  är  Bolagets  bedömning  att
ackordserbjudandet är till fördel för de oprioriterade fordringsägarna.

Åtgärder under rekonstruktionens genomförande

Under rekonstruktionsperioden har Bolaget slagit samman driften av Rizzo Nybrogatan med
NK Stockholm i syfte att integrera enheternas inköp, sortiment och försäljning av skor. Som
tidigare kommunicerats pågår, beträffande Rizzo Nybrogatan, arbete i syfte att stegvis skapa
en förstärkt premiumbutik för skor. Arbetet ingår i koncernens ambitioner och målsättning att
utveckla ett förnyat skokoncept, vilket utgör koncernens högsta prioriterade tillväxtprojekt för
2022. Vidare har Bolaget fortsatt arbetet med att förfina och effektivisera sina försäljningsytor,

http://www.rizzogroup.se/


bl.a. på NK. Under rekonstruktionsperioden har dessutom Rizzo Kungsgatan avyttrats som en
följd  av  tämligen  svag  utveckling  under  Coronapandemins  efterdyningar.  Överlåtelse  av
butiken planeras ske den 17 januari 2020.

Bolaget har under rekonstruktionsperioden haft  en omfattande dialog med fastighetsägaren
Hufvudstaden  avseende  Bolagets  butiksavdelningar  i  NK:s  varuhus.  Som  ett  led  i  dessa
diskussioner har försäljningsytor minskats i syfte att minska hyreskostnaderna.

Vidare  har  Bolaget  ingått  ett  partneravtal  med  fintechbolaget  Future  of  Retail  ("FoR"),
varigenom nyckelleverantörer levererar sina varor till ett centrallager och vidare till Bolagets
butiker utan att fakturera Rizzo. Leverantörerna får istället betalt först när varan säljs vidare till
kund.  Även  hyresförhandlingar  med  ett  antal  fastighetsägare  har  genomförts  under
rekonstruktionsperioden, vilka förhandlingar resulterat i en årsbesparing om 10 miljoner kronor.
Slutligen har Bolaget fört diskussioner med Nordea Bank med avseende på förlängning av
Bolagets nuvarande bankavtal.

Under  rekonstruktionsperiodens  senaste  tremånadersintervall  har  Bolagets  främsta  prioritet
varit  att  fylla  på  sina  NK-avdelningars  varulager,  vilket  har  lett  till  en  ökad  försäljning  i
Stockholm, men även i Göteborg. Koncernbolagens begränsade likviditet har tvingar Bolaget
koncentrera sin varupåfyllnad i  de butiker/avdelningar där  Bolaget  noterat  en jämförelsevis
högre efterfrågan, i syfte att främja den gradvis ökade kundtrafiken.

Bolaget köper in majoriteten av sina varor från moderbolaget Rizzo Group, som också är i
företagsrekonstruktion. Kontantprincipen gäller således såväl för Bolaget som Rizzo Group.
Under det  senaste halvåret  har Coronarestriktionerna lättats och såväl  kundtillströmning till
butikerna som försäljningen har ökat. På grund av kontantprincipen har dock Rizzo Group, som
kommunicerats, haft  svårigheter att  köpa in varor till  centrallagret och Bolaget därmed haft
svårt  att  köpa sina varor i  normal takt,  vilket  medfört  ett  jämförelsevis lägre lagervärde än
optimalt,  vilket  sedermera  påverkat  försäljningsutvecklingen  negativt.  Vid rekonstruktionens
upphörande  förutsätts  därför  att  Moderbolaget  och  Bolaget  kan  återgå  till  normala
kreditförhållanden,  vilket  i  sin  tur  förutses  medföra  en  likviditetsförstärkning  och
försäljningsökning för Bolaget.

Sedan det funnits skäl att anta att det egna kapitalet understigit hälften av det registrerade
aktiekapitalet  har  Bolaget  upprättat  en  kontrollbalansräkning,  varpå  det  hållits  en  första
kontrollstämma.  Det  beslutades på stämman att  fortsätta  verksamheten i  Bolaget.  Bolaget
bedömer  slutligen  att  ett  lagakraftvunnet  ackord,  i  kombination  med  andra  planerade  och
vidtagna åtgärder, torde återställa det egna kapitalet före den andra kontrollstämman, vilken
planeras att hållas i slutet på februari.

Åtgärder genomförda av Ernst & Young

Ernst  &  Young  har  genomfört  en  utredning  avseende  Bolagets  fullgörande  av
bokföringsskyldigheten som åligger Bolaget. Ernst & Young har konstaterat att bokföringen har
förts enligt bokföringsmässiga principer. Bokföringen bedöms av Ernst & Young vara välordnad
och har fullgjorts i överensstämmelse med bokföringslagen.

Bolagets rekonstruktör har mot bakgrund av Ernst & Youngs utredning bedömt att  det inte
föreligger några återvinningsbara betalningar. Vidare har Ernst & Young, i enlighet med vad
som  är  sedvanligt  i  samband  med  en  företagsrekonstruktion,  undersökt  om  det  finns
omständigheter som ger skälig anledning till att Bolagets ställföreträdare gjort sig skyldig till
brott mot sina borgenärer. Inga sådana omständigheter har framkommit.

Tillgångar ock skulder per den 30 september 2021

Till ackordsförslaget har en förteckning bilagts avseende värdet på Bolagets tillgångar per den
30 september 2021 samt Bolagets skulder per rekonstruktionsdagen den 23 april  2021. Till
ackordsförslaget har också bilagts ett värderingsutlåtande avseende Bolagets tillgångar som är
gjort utifrån ett fiktivt konkursscenario. Förteckningen och värderingsutlåtandet finns tillgängliga
på Bolagets hemsida, www.rizzogroup.se.
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Sammanställning av tillgångar och skulder

Tillgångar 22 054 244,49
Prioriterade skulder 1 811 871,00
Oprioriterade skulder 62 977 712,19
Brist i kronor 86 092 737,78

Bolagets tillgångar är fördelade enligt nedan.

Aktier i dotterbolag 0,00
Koncerninterna fordringar 0,00
Immateriella tillgångar 4 900 000,00
Inventarier 0,00
Kundfordringar 51 532,49
Varulager 14 000 000,00
Bankmedel 3 006 712,00
Handkassa 96 000,00

Vid upprättandet av förteckningen har vissa tillgångar försiktigtvis tagits upp till lägre belopp än
de bokförda värden. Av Bolagets tillgångar utgör varulagret 14 miljoner kronor, vilket är det
bedömda värdet enligt värderingsutlåtandet.   

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 (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s  marknadsmissbruksförordning.  Informationen  lämnades,  genom ovanstående  kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 8 december 2021 kl. 11.00 CET.

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 International 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

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

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

mailto:lars.fins@rizzogroup.se
mailto:anders.arverud@rizzogroup.se
http://www.rizzogroup.se/

