
RÄTTELSE av publicerat
pressmeddelande avseende Rizzo
International AB:s borgenärsutskick
innehållande ackordsförslag samt
förteckning över tillgångar per den 30
september 2021
STOCKHOLM (8 december 2021) Idag den 8 december 2021 kl.  11:00 publicerade Rizzo
Group AB (publ) ("Rizzo Group") ett pressmeddelande avseende att Rizzo Groups helägda
dotterbolag Rizzo International AB ("Bolaget") skickat ut ett ackordsförslag till sina borgenärer
samt offentliggjort en förteckning över tillgångar per den 30 september 2021. Tyvärr innehöll
det publicerade pressmeddelandet felaktiga uppgifter avseende de sammanlagda oprioriterade
fordringsbeloppen  per  rekonstruktionsdagen  den  23  april  2021  samt  felaktiga  uppgifter
avseende bristen i kronor. Det rätta beloppet för de oprioriterade fordringarna ska vara 86 092
737,78 kronor. Bristen ska därmed rätteligen tas upp till 62 977 712,19 kronor.

Nedan  följer  en  korrekt  sammanställning  över  värdet  på  Bolagets  tillgångar  per  den  30
september 2021 samt Bolagets skulder per rekonstruktionsdagen den 23 april 2021. '

Sammanställning av tillgångar och skulder

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

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. 16.00 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
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