
 

 

 
 
 
 
Tingsrätten fastställde Online Brands 
ackordsförslag och skapar förutsättningar 
för emission och nysatsningar     
 
12 FEBRUARI 2021 
 

Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag om skuldnedskrivning om 75%, vilket 

innebär att  bolagets skulder minskar med 6,2 MSEK, och skapar förutsättningar för 

emission och nysatsningar. 

Vid dagens återupptagna ackordsförhandlingar vid Borås Tingsrätt fastställdes det av Online 

Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) framställda ackordsförslag om 75 % skuldnedskrivning. 

Det innebär att Bolagets skulder minskar med ca 6,2 MSEK vilket innebär att ackordslikviden 

uppgår till 2.1 MSEK.  

Ackordsförslaget godkändes av borgenärer motsvarande 80,4 procent av 

ackordsfordringarna vilket innebär att lagkriterierna för att fastställa ett ackordsförslag 

uppfylldes, dvs. anslutning av mer än tre fjärdedelar av de röstande borgenärerna; och 

vilkas fordringar motsvarar mer än tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas 

sammanlagda belopp.  

"Vi är mycket glada över att Tingsrätten gått på vår linje och godkände våra ansträngningar 

med att stärka säkerheterna. Nu tar oss steg för steg mot målet med ett Bolag att driva en 

sund och stabil verksamhet. Det kommer skapa arbetsro och öppna upp för att driva den 

nysatsning inom e-handeln Bolaget presenterat i samband med den planerade 

företrädesemissionen”, säger Bolagets tf vd Nina Holgersson. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Nina Holgersson, t f VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)76 860 60 10 



 

 

 

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 12 februari 2021 kl. 12:00 CET. 

Om Online Brands  
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och 
matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen 
Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och 
Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified 
Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: info@aqurat.se 
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