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ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNING AV FÖRETAGSREKONSTRUKTION

l egenskap av ställföreträdare för Polarn O. Pyret Aktiebolag, 556235-7383

får vi härmed ansöka om förlängning av företagsrekonstruktionen för en period om ytterligare tre

månader enligt följande.

1 BAKGRUND

1.1 Bolaget ansökte den 23 mars 2020 och beviljades samma dag rekonstruktion enligt

lagen om företagsrekonstruktion. Den innevarande rekonstruktionsperioden löper
således ut den 23 juni 2020.

1.2 Borgenärssammanträde inför tingsrätten hölls den 29 april 2020, varvid tingsrätten

beslöt att företagsrekonstruktionen skulle fortgå.

2 VERKSAMHETEN UNDER REKONSTRUKTIONEN

2.1 Bolaget har fortsatt att bedriva verksamhet under företagsrekonstruktionen. l

princip dagliga kontakter har förevarit mellan Bolaget och rekonstruktörerna, varvid

Bolagets likviditet har gåtts igenom. Bolagets kassaflöden har stämts av mot en

utarbetad budget. Budgeten har innehållit en del avvikelser, men har i huvudsak

följt uppställda mål.

2.2 Verksamheten finansieras genom att verksamheten upprätthålls och att kassaflöde

tillförs Bolaget genom den löpande försäljningen av Bolagets produkter.

2.3 l den preliminära rekonstruktionsplan som behandlades vid borgenärs-

sammanträdet den 29 april 2020 redogjordes för ett flertal åtgärder som Bolaget
avsåg att vidta och avser att vidta för att säkra en långsiktig överlevnad, se särskilt

punkten 7 i planen. Ett flertal av dessa åtgärder har genomförts.



3 SKÄL FÖR FÖRLÄNGNING AV FÖRETAGSREKONSTRUKTIONEN SAMT
HEMSTÄLLAN OM ANSTÅND MED ATT UTVECKLA GRUNDERNA FÖR
BEGÄRAN

3.1 Det finns särskilda skäl för att förlänga företagsrekonstruktionen.

3.2 Bolaget avser att avge ett ackordsförslag till fordringsägarna senast den 1 juli 2020
och anhåller därför om anstånd med att komplettera innehållet i denna
förlängningsansökan till den 1 juli 2020.

3.3 Bolagets rekonstruktörer advokat Ola Selleri och advokat Mats Emthén har
förklarat sig tillstyrka att rekonstruktionen förlängs enligt denna begäran.

3.4 Underhandskontakter har förevarit med tingsrätten med anledning av denna
begäran.

Stockholm den 22 juni 2020

Polarn O. Pyret Aktiebolag

Joh^h Munck af Rosenschiöld Kristian Lustin

Vi tillstyrker förlängning enligt ovan

(
.0^

Ola Sellert Mats Emthén


