
 

Till berörda fordringsägare  

  

Angående Polarn O. Pyret Aktiebolag, 556235-7383 (”Bolaget”), i 
rekonstruktion; beslut om fortsatt rekonstruktion 

Som ni tidigare informerats om är Bolaget i företagsrekonstruktion sedan 2020-03-23. Vi vill med 
detta brev informera om läget i rekonstruktionen. Vi bilägger även en preliminär tidplan. 

Bolaget betalar sedan beslutet om företagsrekonstruktion kontant eller i förskott för leveranser av 
varor och tjänster. Bolaget får inte dra på sig nya skulder under rekonstruktionen. Skulder, som 
uppkommer under rekonstruktionsförfarandet och som skriftligen godkänts av rekonstruktörerna 
såsom nödvändiga för verksamheten erhåller, om konkurs inträffar, förmånsrätt med bästa rätt i 
konkursen om de då är obetalda (s.k. superförmånsrätt), se 10 § 4 p förmånsrättslagen. 

Inblandade aktörer stöttar rekonstruktionen på ett förtjänstfullt sätt utifrån rådande situation till 
följd främst av Covid-19. Som framgår av Bolagets preliminära rekonstruktionsplan har en rad 
åtgärder vidtagits under den förhållandevis korta tid som rekonstruktionen har pågått, både vad 
gäller verksamheten och finansiellt. Att se över personalsituationen och förhandla kring Bolagets 
lokaler har varit centralt. 

Verksamheten finansieras på sedvanligt sätt d v s genom försäljning av Bolagets varor. Nya varor 
köps in enligt de likviditetsprognoser som Bolaget upprättar och löpande följer upp. 

Kontakter sker med olika intressenter i syfte att säkra en långsiktig finansiering av verksamheten. 
Externt kapitaltillskott kommer att vara nödvändigt på sikt. 

Ett borgenärssammanträde hölls vid Stockholms tingsrätt den 29 april. Tingsrätten beslutade med 
stöd av de åtgärder som presenterades i den preliminära rekonstruktionsplanen och med bifall 
från Bolagets fordringsägare att rekonstruktionen ska fortsätta, vilket vi ser som mycket positivt. 
Bolaget räknar med att begära förlängning av nuvarande rekonstruktionsperiod som löper ut den 
23 juni 2020. I samband med detta är det Bolagets förhoppning att kunna presentera ett 
ackordsförslag. Vi har ingen anledning att bedöma annat än att rekonstruktionen kommer att 
genomföras som planerat. 



 

 

Vi rekonstruktörer och Bolaget kommer löpande att informera om rekonstruktionen och publicera 
relevanta rekonstruktionshandlingar på www.rnb.se/rekonstruktion  

 

Malmö och Stockholm den 7 maj 2020 

 

 

Ola Sellert    Mats Emthén  

Rekonstruktör              Rekonstruktör 
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