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Ärende nr 4569-21; Rizzo Group AB under företagsrekonstruktion

Stockholm tingsrätt beslutade den 23 mars 2021, efter ansökan från Rizzo Group AB, nedan
benämnt Bolaget, om företagsrekonstrulction avseende Bolaget varvid advokaten Erik

Selander, Advokatfirma DLA Piper Sweden AB, Box 7315, 103 90 Stockholm, utsågs till
rekonstruktör. Borgenärssammanträde ägde rum den 12 april 2021. 1 beslut meddelat samma
dag tilläts företagsrekonstruktionen fortsätta, dock längst till och med den 23 juni 2021.

Bolaget begärde i juni 2021 att rekonstruktionen skulle fa fortsätta ytterligare tre månader.
Tingsrätten beslutade den 1 juli 2021 att företagsrekonstruktionen skulle fa fortsätta
ytterligare tre månader, dvs, till den 23 september 2021.

Jämlilct 4 kap. 8 § 2 st. lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (FrekL) far Bolaget
härigenom begära att tingsrätten medger att företagsrekonstruktionen far pågå under

ytterligare tre månader då det föreligger synnerliga skäl. Skälen härfir anges längre ned i

denna ansökan. Inledningsvis redogörs för de åtgärder som har vidtagits under pågående
rekonstruktionsperiod för att skapa en ökad försäljning och minska på Bolagets
omkostnader. Som exempel på vidtagna åtgärder kan nedan angivna nämnas.

Bolaget har fortsatt arbetet med att stegvis genomföra koncernens strategiplan om att
ställa om Accentbutikerna till Rizzobutiker. 1 denna del kan nämnas att ytterligare
fem butiker har ställts om under pågående rekonstruktionsperiod. Även
Morrisbutikerna i Norge har ställts om till organisationens nya strategi. 1 takt med
restriktionslättnaderna har Bolaget noterat en ökad kundtillströmning till butikerna
och därmed en förbättrad försäljningsutveckling.

Åtskilliga marknadsåtgärder har vidtagits i syfte att bättre spegla kundernas
efterfrågan. Bolaget har exempelvis börjat använda sig av en extemt utvecklad

konsignationsmodell som innebär att Bolagets varulager ökar och avspeglar
marknadens efterfrågan i större utsträckning, utan att det medför ökade ekonomiska
risker då kapital inte binds upp. Bolaget fortsätter arbetet med att intensivt utveckla
relationen och förstärka samarbetet med sina leverantörer genom att gemensamt
planera inför höstens inköp för att på så sätt bättre efterspegla marknadens
efterfrågan av produkter.



• 1 början på september lanserade Bolaget ett s.k. secondhandkoncept i samtliga
Rizzobutiker. Konceptet innebär att ett nytt sortiment bestående av begagnade
produkter erbjuds till konsumenterna. Konceptet är en del av Bolagets arbete i att
öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor samtidigt som Bolaget eftersträvar att
utvidga sin målgrupp. Det kan i denna del nämnas att samma koncept kommer att
lanseras i de norska Morrisbutikerna inom snar framtid.

• Vad avser Bolagets onlineverksamhet har omförhandlingar gjorts med leverantören
av Bolagets e-handelsplattform. Dessa omförhandlingar har resulterat i en fortsatt
minskning av Bolagets omkostnader som är i linje med Bolagets affärspian. Sedan
föregående rekonstruktionsperiod har Bolaget vidare inlett ett samarbete med
Zalando Connected Retail, varigenom Bolagets butikssortiment blir tillgängligt via
Zalando, i syfte att nå fler kunder och generera mer försäljning. Bolaget har även
anlitat ett mindre konsuitbolag som aktivt arbetar med att förbättra och utveckla
Bolagets onlineverksamhet och som har särskilt fokus på utveckling av Bolagets
omnikanal strategi.

• Slutligen kan nämnas att Bolaget ingått ett partneravtal med fintechbolaget Future of
Retail. Aktuellt partnerskap är en viktig komponent i Bolagets nya supply chain
infrastruktur och koncernen blir därmed mindre känslig för framtida
likviditetssvängningar samt minskar kapitalbindningen.

Sammantaget har flera åtgärder vidtagits under pågående period för att skapa en förbättrad
lönsamhet. Med hänsyn till vidtagna åtgärder samt med beaktande av det nedan angivna
anser Bolaget att det föreligger synnerliga skäl till att bevilja förlängningsansökan.
Synnerliga skäl för att bevilja ansökan är följande.

• Bolaget har sedan ansökan om företagsrekonstruktion i mars 2021 arbetat intensivt
med att stärka sin likviditet genom att ingå avtal om investeringslån och
aktieteckningsavtal. Arbetet med att stärka Bolagets likviditet genom externt kapital
pågår alltjämt. Bolaget har vid denna ansökans undertecknande pågående
diskussioner om likviditetstillskott med finansiärer. Bolaget har fått positivt gehör i
dessa diskussioner och förväntar sig att det ska resultera i skriftligt undertecknade
avtal inom kort.

• Bolaget har erforderlig likviditet för kommande förlängningsperiod förutsatt
ovannämnda likviditetstillskott.

• Bolaget har noterat en markant ökning av kundtillströmningen till dess butiker och
arbetar intensivt med att lansera nya koncept för att bibehålla och utöka denna



tiliströmning. Även allmänna lättnader i reserestriktioner m.m. har resulterat i en
ökad efterfrågan av Bolagets produkter, särskilt inom resesegmentet. Bolagets
försälj ningssiffror har därmed ökat.

Slutligen har Bolaget påbörjat arbetet med att ta fram ett ackordserbjudande till
borgenärerna. Värdering av varulager och koncerninterna fordringar pågår för
närvarande. Det är Bolagets avsikt att skicka ut ett slutligt ackordserbjudande under
de kommande tre månaderna.

Det som tidigare angivits i den preliminära rekonstruktionspianen rörande huvudägarnas och
bankens inställning till Bolagets rekonstruktion gäller alltjämt.
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