Till
Nynas AB:s (publ) borgenärer

Stockholm den 3 januari 2020

Nynas AB (publ), 556029-2509, under företagsrekonstruktion
Nynas AB (publ) (”Nynas”) har den 13 december 2019 beviljats företagsrekonstruktion vid
Södertörns tingsrätt, enligt en egen ansökan ingiven samma dag. Undertecknade, Lars Eric
Gustafsson, Hamilton Advokatbyrå, sedan den 1 januari 2020 fusionerat med Advokatfirman
Schjødt, och Mikael Kubu, Ackordscentralen Stockholm AB, är utsedda till rekonstruktörer och
handlägger ärendet gemensamt.
Ni har i en skrivelse daterad den 18 december 2019 erhållit bl.a. inledande information om
företagsrekonstruktionen och kallelse till borgenärssammanträde den 24 januari 2020. För en
allmän redogörelse om rekonstruktionen och dess effekter hänvisas till den skrivelsen.
Inför borgenärssammanträdet kommer samtliga borgenärer att tillställas ytterligare information
angående företagsrekonstruktionen, bl.a. en preliminär rekonstruktionsplan. För närvarande vill
vi dock informera om statusen i företagsrekonstruktionen enligt följande.
1.

Superförmånsrätter

1.1

Under företagsrekonstruktionen ska Nynas som huvudregel betala för leveranser kontant eller genom förskott. För att säkerställa att flödet av varor och tjänster inte avstannar i avvaktan på administrering och etablering av likviditet och betalningsflöden
har en ordning med superförmånsrätter tillämpats.

1.2

I brevet av den 18 december 2019 tillerkändes samtliga borgenärer som levererar varor och tjänster till Nynas en s.k. superförmånsrätt för dessa leveranser upp till ett belopp om högst 2 500 000 kronor inklusive mervärdesskatt per leverantör. Säkerheten

1 (2)

i form av superförmånsrätt omfattade leveranser från tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet kl. 16.01 den 13 december 2019 till och med kl. 23.59 onsdagen den 8 januari
2020.
2.

Betalningar under rekonstruktionen

2.1

I samband beslutet om företagsrekonstruktion spärrades och stängdes Nynas bankkonton. Nynas har åter fått tillgång till dessa bankkonton. Nynas betalar nu löpande
ikapp de varor och tjänster som har levererats efter den 13 december 2019 under
superförmånsrätt.

2.2

Mot bakgrund av rekonstruktionen och ändrade rutiner tvingas dock Nynas fortfarande göra flertalet betalningar manuellt, vilket tar mycket tid i anspråk. Nynas har
därför ännu inte hunnit betala samtliga varor och tjänster som levererats efter den 13
december 2019. Nynas beräknar att ha hunnit betala ikapp under slutet av nästa vecka.

3.

Förlängd och utökad generell superförmånsrätt

3.1

Mot bakgrund av vad som ovan angivits förlängs den generella superförmånsrätten
ytterligare en vecka, d.v.s. fram till den 15 januari 2020. Superförmånsrätten utökas
också till ett belopp om högst 3 500 000 kronor.

3.2

Samtliga borgenärer som levererar varor och tjänster till Nynas erhåller således en s.k.
superförmånsrätt för dessa leveranser upp till ett belopp om högst 3 500 000 kronor
inklusive mervärdesskatt per leverantör. Säkerheten i form av superförmånsrätt omfattar leveranser från tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet kl. 16.01 den 13 december 2019 till och med kl. 23.59 onsdagen den 15 januari 2020.

3.3

Information om företagsrekonstruktionen fortskridande kommer löpande att publiceras på hemsidorna nynas.com, ackordscentralen.se och schjodt.com (på
hamilton.se finns en länk som leder till www.schjodt.com). Frågor besvaras i första
hand av era ordinarie kontaktpersoner på Nynas. Ni kan också kontakta undertecknade
rekonstruktörer.

Med vänlig hälsning

Lars Eric Gustafsson

Mikael Kubu
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