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     Till  

Nynas AB:s (publ) borgenärer 

   

  Stockholm den 24 januari 2020 

 

 

Nynas AB (publ) – företagsrekonstruktionen fortsätter, den 

generella superförmånsrätten förlängs  

Rekonstruktörerna Lars Eric Gustafsson och Mikael Kubu har tillsammans med Nynas AB 

(publ) (”Nynas”) upprättat en preliminär rekonstruktionsplan daterad den 21 januari 2020 

vilken föredrogs på borgenärssammanträdet vid Södertörns tingsrätt idag.  

1. Företagsrekonstruktionen fortsätter 

1.1 Vid borgenärssammanträdet idag beslutade tingsrätten att rekonstruktionen ska 

fortsätta. Rekonstruktionen fortsätter under en tremånadersperiod fram till den 

13 mars 2020. Nynas kan dessförinnan begära att rekonstruktionen ska fortsätta 

ytterligare en tremånadersperiod. 

2. Den generella superförmånsrätten förlängs 

2.1 Den generella superförmånsrätten förlängs fram till den 10 februari 2020. 

Superförmånsrättens belopp är fortfarande begränsat till högst 3 500 000 kronor.  
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2.2 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 

måndagen den 10 februari 2020.   

3. Den nya betalningsrutinen fortsätter 

3.1 Undertecknade har i skrivelse daterad den 13 januari 2020 beskrivit vilken 

betalningsrutin som kommer tillämpas under företagsrekonstruktionen. För 

närmare beskrivning hänvisas till skrivelsen.   

3.2 I korthet innebär betalningsrutinen att Nynas kommer betala leverantörer senast 

tio dagar efter att Nynas mottagit en leverantörsfaktura.  

3.3 Rutinen är avsedd att tillämpas under hela företagsrekonstruktionen. Den 

generella superförmånsrätten som beskrivits ovan kommer därför löpande att 

förlängas i intervaller om 14 dagar. Förlängning sker genom skrivelser som denna.   

3.4 Förlängningarna görs i syfte att säkerställa att leverantörer har superförmånsrätt 

för de leveranser som görs till Nynas under rekonstruktionen.   

4. Publicering av kommande förlängningar av den generella 

superförmånsrätten m.m. 

4.1 Publicering av förlängning av den generella superförmånsrätten och information 

om företagsrekonstruktionens fortskridande kommer löpande att publiceras på 

hemsidorna nynas.com, ackordscentralen.se och 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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