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Ackordscentralen

I egenskap  av förordnad  rekonstruktör  för Umlax  AB, 556295-4569,  får  jag härmed

avge  följande

REKONSTRUKTIONSPLAN

Bakgrund

Umlax AB bedriver fiskodling med förädling och försä5ning av fisk. Verksamheten

grundades  1987.  Rörelsen  är inriktad  framförallt  mot fjällröding.  Umlax  AB bedriver

genom  sina anläggningar  verksamhet  genom  hela produktionskedjan  från avelsfisk

och rom till leveransklara  förädlade  fiskprodukter.

Umlax  AB har två sättfiskanläggningar  som är belägna  i Arjeplog  och i Vilhelmina.

Vidare  har bolaget  matfiskanläggningar  i Slussfors  i Storumans  kommun  och i Löv-

näs i Vilhelmina  kommun.  För  förädIingsverksamheten  har bolaget  en anläggning  i

Vilhelmina.  Avelsverksamheten  bedrivs  på en anläggning  i Lockne.  Umlax  AB:s  hu-

vudkontor  med organisation  för  företagsledning  och administration  finns  i Lycksele.

Umlax  AB har  för  närvarande  35 anställda  samt  extrapersonal

Umlax  AB ingåri  en koncern  med Stortallen  Holding  AB, 556852-7914,  som kon-

cernmoderföretag.  Ägare  av aktierna  i Stortallen  Holding  AB är Josef  Nygren.  Stor-

tallen  Holding  AB äger  samtliga  aktieri  Umlax  Invest  AB, 556976-0811,  somi  sin tur

äger  alla aktier  i Umlax  AB. Under  perioden  2014  -  2018  var Inlandsinnovation  AB

delägare  i Umlax  AB.
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Styrelsen  i Umlax  AB utgörs  av Josef  Nygren,  som  även  är bolagets  verkställande

direktör,  samt  Anna-Carin  Jonsson,  Lycksele,  och  Tarald  Sivertsen,  Nordfold  i Norge,

med Emanuel  Nygren  som  suppleant.  Anna-Carin  Jonsson  är ordförande  i styrelsen.

Bolagets  räkenskapsår  utgörs  av kalenderår.  Senast  upprättad  och  till Bolagsverket

ingiven  årsredovisning  avser  räkenskapsåret  2019.

Revisor  för  bolaget  är Edlund  & Partners  AB i Östersund  med auktoriserad  revisor

Jens  Edlund  som  huvudansvarig  revisor.

Umlax  AB har  sin huvudsakliga  finansiering  hos SEB.  Därutöver  finns  krediter  hos

Nomandsfonden  och Almi  Företagspartner  Mitt  AB.

Presentation  av bolagets  verksamhet  och tjänster  återfinns  på bolagets  hemsida

www.umlax.se.

Betalningsinställelse  och  företagsrekonstruktion

Umlax  AB har  2020-08-07  ställt  in betalningarna  och ansökt  om företagsrekonstrukt-

ion. Lycksele  tingsrätt  har  2020-08-07  beslutat  om företagsrekonstruktion  och  utsett

undertecknad  till rekonstruktör.

Ekonomisk  redovisning

Den rörelse  som  Umlax  AB bedriver  har  under  de senaste  åren  uppvisat  stora  variat-

ioner  beträffande  lönsamhet  och  omsättning.  Utvecklingen  kan sammanfattas  i föl-

jande  tabell.

(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 48 561 eo 499 52 708 82 548 88 634 74769 50516

Resultat  efter  finansnetto -qo  194 -1315 I 521 2 332 -2 632 -871 6 395

Som  framgår  av sammanställningen  har  rörelsen  tidvis  haft  god lönsamhet  medan

det  framförallt  under  den  senaste  tiden  förekommit  betydande  förluster.
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Den  svaga  omsättnings-  och resultatutvecklingen  under  de senaste  räkenskapsåren

har  framförallt  varit  föranledd  av en planerad  utfasning  av produktion  av regnbåge

samt  produktionsstörningar,  som  går  tillbaka  till 2015  då Umlax  AB drabbades  av ett

tekniskt  haveri  som  innebar  bortfall  av egenproducerad  sättfisk.  Umlax  AB kom därför

att anskaffa  Kanadaröding  som  sättfisk,  som  i produktionshänseende  inte visat  sig

motsvara  den Hornavanröding  som Umlax  AB normalt  arbetat  med.  Den mycket

varma  sommaren  2018  innebar  ytterligare  störningar  i produktionen.

Under  2019  och  2020  har  Umlax  AB börjat  komma  till rätta  med de tidigare  produkt-

ionsstörningarna  i rörelsen.  Under  våren  2020  kom  emellertid  utbrottet  av Corona-

pandemin  att  få negativa  konsekvenser  på bolagets  marknader.  En betydande  del av

Umlax  AB:s  försäljning  sker  mot  restaurang-  och konferensbranschen,  som  har

minskat  sina  inköp  av fisk  under  pandemin.  För  perioden  januari  -  juni  2020  redovi-

sar  Umlax  AB en omsättning  på cirka  22,2  MKR.  Resultatet  efter  finansnetto  utgörs

av en förlust  på cirka  5,8 MKR.

Trots  förlusterna  i rörelsen  har  Umlax  AB kunnat  redovisa  ett intakt  eget  kapital.  Vid

bokslutstidpunkten  2019-12-31  hade  bolaget  ett eget  kapital  uppgående  till cirka  20

MKR.  Förlusterna  i rörelsen  har  dock  inneburit  att Umlax  AB har  en likviditet  som är

mycket  ansträngd.  Umlax  AB har  leverantörsskulder  uppgående  till cirka  14,5  MKR.

De likvida  medel  som  Umlax  AB disponerat  vid tidpunkten  för  ansökan  om företags-

rekonstruktion  har  inte  varit  tillräckliga  för  att betala  leverantörsskulder,  löner  till an-

ställd  personal  och  skatter  och aHmänna  avgifter  i takt  med  att dessa  skulder  förfallit

till betalning.  Utifrån  bolagets  likviditetspIanering  framgår  det att betalningssvårighet-

erna  inte endast  varit  av tillfällig  natur.

Orsak  till  betalningssvårigheterna

Den bristande  betalningsförmågan  som  föreligger  i Umlax  AB framstår  ha sin huvud-

sakliga  orsak  i de förluster  i rörelsen  som  bolaget  uppvisat  under  senare  år.

Umlax  AB har  i syffe  att komma  tillrätta  med  den  ansträngda  likvida  situationen  sökt

olika  lösningar  utan  framgång.  Försöken  att  få tillstånd  ökade  krediter  eller  andra
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former  av  tillskott  till bolaget  har  försvårats  av att  det  miljötillstånd  avseende  fiskod-

lingen  i Lövnäs  som  bolaget  beviljades  förlängning  av i beslut  i december  2018  av

MiljöprövningsdeIegationen  vid Länsstyrelsen  i Västerbotten  fortfarande  inte  vunnit

laga  kraft  på grund  av  ett  överklagande  som  skall  prövas  av Mark-  och  Miljödomsto-

len.

Ackordsbouppteckning

Ekonomiska  rapporter  kommer  att  framtas  för  Umlax  AB per  2020-08-07.  Nämnda

rapporter  kommer  att  ligga  till grund  för  den  ackordsbouppteckning  som  framtas  utvi-

sande  bolagets  ekonomiska  ställning.

Rekonstruktionsåtgärder

Umlax  AB har  behov  av såväl  en finansiell  rekonstruktion  som  en rekonstruktion  av

den  bedrivna  rörelsen.

Rekonstruktion  av rörelsen

Den  rörelse  som  Umlax  AB bedriver  är  en väl etablerad  verksamhet  som  historiskt

sett  kunnat  uppvisa  lönsamhet.  Bolaget  förfogar  över  anläggningar  och  produktions-

utrustning  som  är ändamålsenlig  för  verksamheten.  Den  anställda  personalen  i bola-

get  har  arbetat  en längre  tid i rörelsen  och  besitter  erforderlig  kompetens.  De grund-

läggande  förutsättningarna  för  en lönsamhet  i rörelsen  föreligger  således.

Umlax  AB:s  kvarvarande  lager  av  Kanadaröding  är relativt  begränsat  vilket  innebär

att  produktionen  av  denna  typ  av  röding,  som  inneburit  produktionsstörningar  för

Umlax  AB,  snart  kommer  att  vara  utfasad.  Umlax  AB:s  lager  av fisk  utgörs  numera  i

allt  väsentligt  av  den  Hornavan-röding  som  historiskt  varit  bolagets  huvudsakliga  pro-

dukt.  Sommaren  2020  har  vidare  temperaturmässigt  inneburit  gynnsamma  förutsätt-

ningar  för  fiskodling.  Utifrån  dessa  förhållanden  föreligger  därför  goda  förutsättningar

för  den  rörelse  som  Umlax  AB  bedriver.

För  att  förbättra  intjäningsförmågan  och  resultatet  i verksamheten  planeras  rekon-

struktionsåtgärder  att  vidtas  enligt  nedan.
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Produktion

Umlax  AB:s  produktion  av odlad  röding  från avelsfisk  och rom till leveransklara  föräd-

lade fiskprodukter  skall utvärderas,  varvid  verksamhetsförutsättningarna  i varje  pro-

duktionssteg  skall utredas.

En stor  del av Umlax  AB:s  försäljning  sker  mot slutkunder  som driver  verksamhet

inom restaurang  och konferens,  som är branscher  som drabbats  av minskad  omsätt-

ning under  den rådande  Corona-pandemin,  vilket  i sin tur medfört  lägre  efterfrågan

på Umlax  AB:s  produkter.  Under  rekonstruktionstiden  kommer  produktionen  av rö-

ding att anpassas  utifrån  det aktuella  marknadsläget,  i syffe  att undvika  varulager-

uppbyggnad.

Investeringar

Umlax  AB:s  produktionsanIäggningar  bedöms  i allt väsentligt  vara ändamålsenliga

och effektiva  för  en verksamhet  som bolaget  bedriver.  Investeringsbehov  har  dock

aktualiserats  framförallt  för  att förbättra  logistik  i samband  med utfodring  vid anlägg-

ningen  i Lövnäs,  vilket  skulle  minska  bolagets  driftskostnader.  Under  rekonstruktions-

tiden  skall  förutsättningarna  för  genomförande  av en sådan  investering  utvärderas.

Marknadsaktiviteter

Den rådande  Corona-pandemin,  med minskad  efferfrågan  från Umlax  AB:s  kunder

som bedriver  verksamhet  inom restaurang-  och konferensbranschen,  innebär  att bo-

laget  bör göra särskilda  ansträngningar  för  att nå nya marknader.  Under  rekonstrukt-

ionstiden  skall utvärderas  vilka åtgärder  som kan vidtas  för  att förstärka  bolagets  för-

säljningsorganisation.

Prissättning

och med att Umlax  AB:s  produktion  och försäljning  fortsättningsvis  kommer  att vara

inriktad  mot Hornavanröding  som är av högre  kvalitet  än den Kanadaröding  som bo-

laget  under  en period  producerat,  kommer  det utvärderas  vilka möjligheter  som före-

ligger  för  en uppjustering  av bolagets  priser.
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Löpande  omkostnader

Under  rekonstruktionstiden  kommer  det  ske en löpande  utvärdering  av bolagets

samtliga  omkostnader  för  inköp  av varor  och  tjänster.  För  att denna  utvärdering  skall

kunna  ske på ett effektivt  sätt  har  bolaget  inrättat  en särskild  inköpsfunktion.

Ekonomistyrning

Åtgärder  för  förstärkning  av bolagets  ekonomistyrning  genom  inrättande  av intern

funktion  skall  utvärderas.

Miljötillstånd

Som  ovan  angivits  har  Umlax  AB:s  miljötillstånd  avseende  fiskodlingen  i Lövnäs  för-

längts  enligt  beslut  i december  2018  av MiIjöprövningsdeIegationen  vid Länsstyrelsen

i Västerbotten.  Beslutet  har  dock  inte vunnit  laga  kraft  på grund  av ett överklagande

som  skall  prövas  av Mark-  och Miljödomstolen.  För  den  kommande  rättsliga  pröv-

ningen  kommer  Umlax  AB engagera  miljörättslig  expertis.

Personal

Umlax  AB kommer  att genomföra  en genomsyn  av bemanningsbehovet  utifrån  den

genomgång  som  sker  av verksamhetsförutsättningarna.  Den preliminära  bedömning-

en är att det  inte finns  någon  övertalighet.  I ett kortsiktigt  perspektiv  kan det inte ute-

slutas  att säsongsvariationer  i verksamheten  kan innebära  behov  av en översyn  av

bemanningen  under  det kommande  vinterhalvåret.

Finansiell  rekonstruktion

Upprättad  likviditetsbudget  ger  vid handen  att likvida  förutsättningar  bör  föreligga  för

verksamhetens  bedrivande  under  rekonstruktionstiden.  Under  rekonstruktionen

kommer  statlig  lönegaranti  att användas.  Såvitt  nu kan bedömas,  erfordras  ingen

omedelbar  ytterligare  likviditetsförstärkning  till bolaget.  Umlax  AB:s  löpande  kassa-

flöde  i kombination  med det moratorium  som  är följden  av den  betalningsinstälIelse

som  sker  under  företagsrekonstruktionen  framstår  som  tillräckligt  för  att betalnings-

förmågan  skall  kunna  upprätthållas  under  rekonstruktionstiden.



Den  finansiella  rekonstruktionen  förutsätter  att ett  ackord  kan  genomföras  med

Umlax  AB:s  leverantörer  och  övriga  oprioriterade  fordringsägare.  För  närvarande  är

det  inte  möjigt  att  närmare  uttala  något  om vilken  ackordsprocent  som  kan  bli aktuell.

Ackordet  avses  finansieras  genom  ägartillskott,  internt  genererade  medel  samt  utö-

kad långfristig  upplåning.  De exakta  formerna  för  denna  finansiering  kan  emellertid  i

detta  tidiga  skede  av  rekonstruktionsutredningen  inte  närmare  preciseras.

Umeå  2020-08-26

Rekonstruktör


