
   

 

 

 

Till samtliga fordringsägare med fordringar 

understigande 10 000 kr 

 

 

 

Företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion avseende: 

- Departments & Stores Europe AB, 556541-8778, Stockholms tingsrätt ärende Ä 4433-20 

I egenskap av rekonstruktörer för Departments & Stores Europe AB (Bolaget) får undertecknade 

rekonstruktörer härigenom förmedla följande ackordsförslag. 

Under de förutsättningar som anges i bifogade rekonstruktörsberättelse, bilaga, erbjuder Bolaget 

samtliga fordringsägare med oprioriterade fordringar ett grundbelopp om 10 000 kr plus ett 25 

procentigt ackord på överskjutande del.   

Då er fordran inte överstiger 10 000 kr kommer Ni att få full utdelning för det fall ackordsförslaget 

fastställs. Detta innebär att Ni inte deltar i röstningen om ackordet.   

Betalning av ackordslikviden ska ske senast den 31 januari 2021 eller den senare dag som infaller då 

tingsrättens beslut i ackordsfrågan vunnit laga kraft.  

Med hänsyn till att fordringsägarna kommer att få betydligt lägre utdelning vid en konkurs tillstyrker vi 

rekonstruktörer att ackordsförslaget antas. Ni kommer att erhålla information när ackordet fastställts 

och vunnit laga kraft.  

OBS Ni behöver inte skicka tillbaka fullmakten om ni inte gör gällande en fordran överstigande 

10 000 kr. 

Frågor med anledning av ackordsförslaget kan skickas till rekonstruktion@departmentsandstores.se. 

 

Malmö/Stockholm den 1 juli 2020 

  

 

 

 

 

   

Ola Sellert  Mats Emthén 



   

 

 

 
Till samtliga fordringsägare med fordringar 

överstigande 10 000 kr 

 

 

 

 

Företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion avseende: 

- Departments & Stores Europe AB, 556541-8778, Stockholms tingsrätt ärende Ä 4433-20 

I egenskap av rekonstruktörer för Departments & Stores Europe AB (Bolaget) får undertecknade 

rekonstruktörer härigenom förmedla följande ackordsförslag. 

Under de förutsättningar som anges i bifogade rekonstruktörsberättelse, bilaga, erbjuder Bolaget 

samtliga fordringsägare med oprioriterade fordringar ett grundbelopp om 10 000 kr plus ett 25 

procentigt ackord på överskjutande del.  

Betalning av ackordslikviden ska ske senast den 31 januari 2021 eller den senare dag som infaller då 

tingsrättens beslut i ackordsfrågan vunnit laga kraft.  

Med hänsyn till att fordringsägarna kommer att få betydligt lägre utdelning vid en konkurs tillstyrker vi 

rekonstruktörer att ackordsförslaget antas. Ni kommer att erhålla information när ackordet fastställts 

och vunnit laga kraft.  

Beträffande bakgrunden och de närmare förutsättningarna för rekonstruktionen och ackordsförslaget 

hänvisas till rekonstruktörsberättelsen. 

Vi bifogar en fullmakt, vari vi som rekonstruktörer befullmäktigas att rösta ja till ackordet. Fullmakten 

emotses snarast i retur, dock senast fredagen den 14 augusti 2020 och skickas per mail till 

rekonstruktion@departmentsandstores.se. Eventuella frågor med anledning av ackordsförslaget 

skickas till samma mailadress. 

  

Malmö/Stockholm den 1 juli 2020 

  

 

 

 

 

   

Ola Sellert  Mats Emthén 



   

 

 

FULLMAKT 

Undertecknad godkänner det av: 

Departments & Stores Europe AB, 556541-8778 

erbjudna ackordet innebärande betalning av ett grundbelopp om 10 000 kr och 25 procent på 

överskjutande fordringsbelopp. Ackordet innefattar kapitalbelopp och ränta räknad fram till dagen för 

ansökan om rekonstruktion, den 23 mars 2020.  

Betalning av ackordslikviden ska ske senast den 31 januari 2021 eller den senare dag som infaller då 

tingsrättens beslut i ackordsfrågan vunnit laga kraft.  

Rekonstruktörerna advokat Ola Sellert, Trägårdh Advokatbyrå, och advokat Mats Emthén, 

Advokatfirman Carler, eller den som någon av dem sätter i sitt ställe, befullmäktigas härmed att var för 

sig rösta för ackordets antagande vid förestående borgenärssammanträde. Undertecknad fullmakt 

återsänds till rekonstruktion@departmentsandstores.se snarast, dock senast den 14 augusti 

2020.  

 

Fordringsbelopp inkl mervärdesskatt: ________________ kr (enligt nedan eller bilagd spec.) 

Ort __________________ Datum_________________ 

 

Företag ________________________________ 

 

Postadress ________________________________ 

E-post ________________________________ 

Tel ________________________________ 

Bank, Clearing nr, kontonummer   __________________________________________ 

 

Namnteckning         __________________________________________ 

 

Namnförtydligande  __________________________________________ 


