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Nyheter Ekonomi Sport Kultur Ledare Debatt

Danny Saucedo i en av Moment Groups produktioner. Till höger bolagets vd Otto Drakenberg. Bild: TT/Pressbild

        

Långivare räddar nöjesjätten Moment Group
undan konkurs
Kultur • Besked skulle ha kommit redan förra veckan. Med kniven mot strupen lyckades

till slut Moment Group, där nöjesarrangören 2Entertain ingår, klara bolaget fortsatta

överlevnad.  

– Det löste sig på övertid, fantastiskt, säger vd Otto Drakenberg.

Johan Lindqvist

 20:10 - 27 nov, 2020

Det är genom omfattande nya krediter och en nyemission av bolagets aktier som Moment
Group nu säger sig ha säkrat såväl likviditet som fortsatt finansiering.

I de nya lånen ingår såväl en långsiktig del på 47 miljoner kronor och en
överbryggningskredit, för att klara det akuta läget, om totalt 17,5 miljoner kronor.
Emissionen av aktier i bolaget görs i två delar, motsvarande totalt cirka 50 miljoner
k
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kronor.

”Det är fantastiskt att vi är i mål med en finansieringslösning som läker vår
likviditetsbrist och att vi har finansiering för fortsatt drift. Men detta förutsätter att vi

fortsatt jobbar hårt med kostnadsbesparingar”, säger vd och koncernchef Otto
Drakenberg i ett pressmeddelande.

 

Moment Group har under den pågående krisen tvingats till omfattande varsel och även
de verksamheter som fortfarande fungerar, som restaurangen Star Bowling i Göteborg,
har gått på ångorna.

I bolagets färska pressmeddelande framgår att bolagets framtid också är beroende av att
Moment Group kan ta del av de stödpaket som regeringen lagt fram i spåren av
coronakrisen.

– Våra verksamheter har genom myndigheternas restriktioner fortsatt de facto
näringsförbud och vi har en tuff tid även framåt, menar Otto Drakenberg.

Janne Andersson som är en av grundarna och vd för dotterbolaget 2Entertain kände sig
dock lättad när Hallands Nyheter pratade med honom på fredagskvällen.

– En sten faller från axeln. Allt blir så mycket enklare, säger han.

Fakta: Moment Group

Består av bland annat 2Entertain som är en av landets största producenter av musikaler,

teaterföreställningar, shower och konserter i bland annat Göteborg och Stockholm.

Inom Moment Group hittar man också bland annat Wallmans, Kungsportshuset i Göteborg med

KPH Matbar, Star Bowling och Golden hits.

Moment Group bedriver verksamhet på totalt tretton arenor och har kontor i Göteborg, Stockholm,

Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Bolaget är listat på Nasdaq-börsen i Stockholm, har cirka 2 900 aktieägare och omsätter normalt

cirka 956 miljoner kronor om året.

Johan Lindqvist
johan.lindqvist@gp.se
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