FRÅGOR & SVAR
ANGÅENDE BIG TRAVEL SWEDEN AB:S REKONSTRUKTION
Attunda tingsrätt meddelade den 23 april 2020 beslut att företagsrekonstruktion ska äga rum
beträffande BIG Travel Sweden AB. Pierre Pettersson vid Cirio Advokatbyrå har utsetts till
rekonstruktör. Kontaktinformation finner ni längst ned.
Nedanstående information är framtagen av rekonstruktören i samråd med BIG Travels ledning.

BAKGRUND M M
Varför har BIG Travel Sweden inlett företagsrekonstruktion?
BIG Travel har under inledningen av 2020 känt av en vikande efterfrågan på rese-tjänster till
affärsresekunder och privatresekunder. I och med Corona-pandemin och dess effekter med
reseförbud och andra statliga restriktioner har resandet i landet, och därmed resebyråernas,
försäljning nästan helt uteblivit sedan mars månad. Detta har haft dramatiska och negativa
effekter både för BIG Travel och övriga resebyråer liksom alla flyg- och resebolag.
Som en följd av detta, och för att hantera de ekonomiska effekterna, har BIG Travel vidtagit alla
tillgängliga åtgärder innefattande kraftiga kostnadsbesparingar, personalneddragningar, ansökan
om tillgängligt statsstöd samt införande av korttidsarbete.
Dessa åtgärder har dock inte varit tillräckliga och då Corona-krisen alltjämt pågår, har BIG Travel
nu tvingats ta det enda ansvarsfulla och återstående beslutet om att ansöka om företagsrekonstruktion för att rädda verksamheten och alla anställningstillfällen.

Fortsätter BIG Travels verksamhet?
Ja! Verksamheten fortsätter, i grunden oförändrad. Dock kommer verksamheten och försäljningen att vara kraftigt begränsad under den tid som Corona-krisen och det begränsade resandet
pågår. Stora delar av bolagets personal är under denna tid under korttidsarbete.

ALLMÄNT OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH FORTSATT VERKSAMHET
Vad är syftet med rekonstruktionen?
Som nämnts ovan fortsätter BIG Travel sin verksamhet, i grunden som vanligt om än i begränsad
omfattning p g a pågående Corona-kris.
Syftet med företagsrekonstruktionen är rädda verksamheten och att BIG Travel ska leva vidare genom
denna kris och därefter återuppta sin verksamhet i full skala.
Under företagsrekonstruktionen kommer en rad olika åtgärder att vidtas för att avhjälpa den
likviditetskris och de ekonomiska konsekvenserna som Corona-pandemin medfört för bolaget och för
hela resebranschen. Därigenom kan bolaget undvika konkurs och en nedläggning av verksamheten,
och på så sätt rädda såväl rörelsens värden för fordringsägarna och ett stort antal arbetstillfällen.

Vad innebär tingsrättens beslut om rekonstruktion?
Tingsrättens beslut innebär att BIG Travel från den 23 april har ställt in sina betalningar och att
rekonstruktören tillsammans med bolagets ledning under en tremånadersperiod (vilken kan
förlängas med tre månader i taget i maximalt ett års tid) ska analysera hur BIG Travels verksamhet
kan fortsätta och vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta och hantera de negativa effekter
som Corona-krisen oförutsett och på mycket kort tid har inneburit för resebranschen och för BIG
Travel.

LEVERANTÖRER, AVTAL, BETALNING M M
Vad gäller ifråga om ”gamla skulder” – och vad innebär det att betalningarna ställts in?
Under pågående rekonstruktion är BIG Travel förhindrade enligt lag att betala ”gamla skulder”,
d v s bolagets skulder till leverantörer och andra fordringsägare som uppkommit före ansökan om
företagsrekonstruktion.
Omvänt innebär detta för bolagets fordringsägare att de inte kan ansöka om utmätning eller
andra verkställighetsåtgärder mot bolaget hos Kronofogdemyndigheten. Bolaget kan inte heller
försättas i konkurs under pågående företagsrekonstruktion.
Dessa gamla skulder är tillsvidare frysta och kommer att hanteras senare under rekonstruktionen
genom ett s k offentligt ackord, vilket innebär att skulderna skrivs ned (preliminärt ned till 25%).
En sådan nedskrivning och offentligt ackord förutsätter dock att en majoritet av fordringsägarna
genom omröstning accepterar ett ackord.
Fakturor och kostnader som delvis avser tid innan och delvis under rekonstruktionen – d v s delvis
avser gammal skuld och delvis ny skuld – ska som huvudregel delas upp så att den del som avser
tid före rekonstruktionen ingår i ackordet, och den del som belöper på tid under rekonstruktionen
ska betalas.

Vad händer med bolagets befintliga avtal?
Avtal mellan BIG Travel och leverantörer och andra avtalsparter påverkas inte med någon automatik
av rekonstruktionen. Huvudregeln är således att pågående avtal, avseende leveranser och tjänster etc
som bolaget behöver i den fortsatta verksamheten, löper vidare som vanligt och enligt villkoren i
avtalet.
Rekonstruktionen innebär också ett skydd för dessa avtal – ett avtal får nämligen inte sägas upp av
leverantören/motparten med hänvisning till att BIG Travel före rekonstruktionen inte har fullgjort
betalning enligt avtalet ifråga.
Den utestående ”gamla skulden” avseende tid före rekonstruktionen fryses under rekonstruktionen,
samtidigt som bolaget framåt under rekonstruktionen måste fullgöra alla framtida betalningsförpliktelser fullt ut.
Om BIG Travel i något fall har en sådan obetald gammal skuld, kan leverantören avseende fortsatta
leveranser begära att BIG Travel lämnar besked om att det aktuella avtalet ska fullföljas under
rekonstruktionen. Varje sådan begäran ska stämmas av med ledningen/rekonstruktören.
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Hur ska nya leveranser/skulder under rekonstruktionen betalas?
Under företagsrekonstruktion är huvudregeln att alla nya leveranser och förpliktelser som
uppkommer efter att rekonstruktionen har inletts ska betalas fullt ut, och motparten har normalt
rätt att få kontant betalning. Leverantörer har även viss möjlighet att kräva förskottsbetalning
eller att säkerhet ställs för leveransen. Varje sådan begäran ska stämmas av med ledningen/
rekonstruktören.

Kan leverantör kräva betalt för tidigare skuld för att fortsätta att leverera?
Nej! BIG Travel får enligt lag inte betala sina gamla skulder (uppkomna före rekonstruktionen) i
avvaktan på ett ackord. Omvänt får en leverantör inte som förutsättning för fortsatta leveranser
enligt ingånget avtal ställa som krav att sådan gammal skuld först betalas av BIG Travel. Detta
gäller enligt tvingande regler i lagen om företagsrekonstruktion.
Däremot ska, som framgått ovan, fortsatta leveranser, till BIG Travel under rekonstruktionen ske
mot att full betalning erläggs för dessa leveranser.

Kan skulder kvittas mot varandra?
En leverantör som hade en fordran mot BIG Travel den 23 april 2020 får, även om fordringen då
inte var förfallen till betalning, under vissa förutsättningar använda den till kvittning mot fordran
som BIG Travel då hade mot leverantören. Avstämning med rekonstruktören bör ske innan
kvittning sker.

Vad gäller ifråga om nya avtal under rekonstruktionen?
Det är möjligt och tillåtet för bolaget att under rekonstruktionen ingå nya avtal och ikläda bolag
nya förpliktelser, men varje sådant nytt avtal måste först godkännas av rekonstruktören.

KUNDER, ÅTERBETALNINGAR M M
Vad gäller i förhållande till BIG Travels kunder?
Under rekonstruktionen kommer BIG Travels verksamheten och försäljningen av resor att
fortsätta. BIG Travel kommer under rekonstruktionen (preliminärt fram till slutet av sommaren)
att betala för bokade resor, hotellboende, hyrbil och andra arrangemang, genom kontant
betalning eller förskottsvis (alternativt att säkerhet ställs härför av BIG Travel).

Vad gäller ifråga om ramavtal och andra löpande kundavtal?
Avtal som ingåtts före rekonstruktionen gäller fortsatt och som huvudregel opåverkade av
rekonstruktionen (dock med det undantaget att skulder uppkomna före rekonstruktionen i
avvaktan på ett offentligt ackord är frysta). BIG Travel kommer under rekonstruktionen att
fullfölja alla sina åtaganden i enlighet med dessa avtal.

Om min resa (bokad under rekonstruktionen) ställs in – har jag rätt till återbetalning?
Ja, bokningar som görs och avtal som ingås under rekonstruktionen kommer att fullföljas som
normalt. Om återbetalningsrätt föreligger vid sådan inställd resa m m, kommer full återbetalning
ske utan påverkan av rekonstruktionen.
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Min resa (bokad före rekonstruktionen) är inställd – när och hur får jag återbetalning?
Som beskrivits ovan är BIG Travel p g a rekonstruktionen lagligen förhindrade att betala ”gamla”
skulder som uppkommit före rekonstruktionen, vilket inbegriper även återbetalningar avseende
resor m m som bokats före rekonstruktionen men som blivit inställda och inte kan genomföras.
Sådan rätt till återbetalning innebär att du har en fordran mot BIG Travel, vilken kommer att
omfattas av ett kommande offentligt ackord, en s k ackordsfordran. Vilken utdelning denna
ackordsfordran kommer att få i rekonstruktionen är ännu inte klart, men mer information om
detta kommer inom kort.

Varför har återbetalningar av tidigare inställda resor dröjt?
Hela resebranschen har drabbats av det mycket stora antalet resor som ställts in, och BIG Travel
har som övriga berörda bolag överhopats av återbetalningskrav och frågor kopplat till detta, vilket
inneburit att det i alla led har dragit ut på tiden långt mer än normalt.
Detta har också inneburit att inte heller flygbolagen m fl har fullgjort sin återbetalningsskyldighet
(annat än undantagsvis) till BIG Travel och till andra resebyråer, vilket har försatt resebyråerna i
en omöjlig situation.

Vad gäller ifråga om presentkort?
Som beskrivits ovan utgör även ett presentkort en fordran mot BIG Travel, vilken uppkommit före
rekonstruktionen vid utställandet av presentkortet. Denna fordran utgör därför en
ackordsfordran som enligt huvudregeln ska ingå i det kommande offentliga ackordet och
därigenom erhålla viss men inte full utdelning.
Men – ni som kunder och den fortsatta försäljningen är en absolut prioritet för BIG Travel, och vi
hoppas därför inom kort kunna erbjuda er en lösning som innebär att presentkorten kan få
användas och i bästa fall upp till dess fulla värde. Mer information om detta kommer på bolagets
hemsida inom kort!
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