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Dalsspira mejeri ansöker om rekonstruktion
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har i eftermiddag beslutat om att lämna in en ansökan om
företagsrekonstruktion vid Vänersborgs tingsrätt. Ansökan om företagsrekonstruktion är
en följd av den likviditetsbrist som bolaget haft som en följd av det ändrade köpbeteendet
som blivit en effekt av covid-pandemin vilket påverkat verksamheten negativt. Styrelsen
anser beslutet nödvändigt för att ge bolaget den tid som behövs för att genomföra
operativa- och organisatoriska förändringar för lönsam tillväxt.
Försäljningsutvecklingen i Dalsspira var fram till våren 2020 positiv med ökande försäljning,
men konsumenters förändrade köpbeteende i och med restriktioner till följd av covid-19 ledde
till en lägre efterfrågan på färsk mjölk till förmån för pastöriserad mjölk med längre hållbarhet.
Vidare ledde restriktionerna till en minskad turism på västkusten vilket även det påverkat
Bolaget negativt. Förändringen har lett till allt lägre försäljningsvolym för Dalsspira mejeri av
färsk mjölk som inte kunnat kompenseras i volym av den framgång bolaget haft med sin
omtyckta grillost.
Styrelsen i Dalsspira vidtar i och med ansökan om företagsrekonstruktion den åtgärd som är
ägnad att tillvarata alla intressegruppers intressen på bästa sätt. Därför anser styrelsen att
beslutet om företagsrekonstruktion är nödvändigt för att ge bolaget tiden som krävs för att
kunna genomföra den omstruktureringsplan som kommer ta bolaget till lönsamhet. Det är ett
tungt beslut att fatta och Bolaget beklagar situationen men kommer att verka för att det sker
med en så begränsad påverkan som möjligt för medarbetare, leverantörer och kunder.
I samband med rekonstruktionen kommer bolaget att upphöra med de månatliga
försäljningsrapporterna och information om omsättning kommer istället ske via
kvartalsrapporterna.
Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 15 juni 2022.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: mikael@dalsspira.se
Telefon: 070-218 13 33
Om Dalsspira mejeri AB
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak
och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns
bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6
Telefon: 0528-500 01
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