BIG Travel Sweden AB:s rekonstruktion – en
väg tillbaka till lönsamhet efter Covid-19
Bakgrund:
BIG Travel har tidigt 2020 känt av en vikande efterfrågan på de tjänster vi förmedlar till våra
affärsresekunder och privatresekunder. Detta har främst sin bakgrund i den pågående pandemin, där
resebranschen är en av de branscher som drabbats hårt. Företaget har vidtagit kostnadsbesparingar,
personalneddragningar och andra åtgärder, vilka bland annat omfattar en nedstängning av vårt
privatreseerbjudande. Dessa åtgärder har över tid bedömts vara tillräckliga för att säkerställa en
långsiktig lönsamhet i bolaget.
Nuläge:
Den pandemi som präglar allas vår tillvaro sedan februari månad har inneburit att bokningsläget nått
ett nolläge. Styrelsen har fattat beslut om en företagsrekonstruktion. Rekonstruktör är utsedd av
Tingsrätten i Stockholm 2020‐04‐23.
En företagsrekonstruktion innebär att bolaget ingår en uppgörelse med borgenärerna, d.v.s. de
leverantörer som BIG Travel är skyldig pengar. Detta påverkar dock inte utförandet av pågående
kundavtal.
Detta gäller under rekonstruktionen:
1. Ingångna avtal gäller mellan BIG Travel Sweden AB och dess kunder. Det går alltså inte att
säga upp ett avtal på grund av att en företagsrekonstruktion inletts, men BIG Travel Sweden
AB måste självklart utföra sina åtaganden i enlighet med avtalet.
2. Verksamheten på resebyrån fortsätter som tidigare.
3. Rekonstruktören följer den s.k. Kontantprincipen, vilket innebär att samtliga nybokningar på
resebyrån betalas omgående. BIG Travels kunder tar därmed inte några som helst
ekonomiska risker, då BIG Travel först betalar bokningen till våra leverantörer (flygbolag,
hotell, konferensanläggningar, tåg etc.) och att BIG Travel därefter fakturerar kund enligt
sedvanliga rutiner.
4. Återbetalningar/krediteringar till våra kunder omfattas inte av rekonstruktionen. Dessa
bokningar återbetalas löpande. Det innebär alltså att de medel som en kund har som fordran
på grund av att en resa blivit inställd, inte omfattas av denna rekonstruktion, utan kommer
att återbetalas, enligt gällande avbokningsregler.

Framtid:
BIG Travel kommer även fortsatt att vara en trovärdig och långsiktig leverantör av affärsresebyrå‐
tjänster för svenska företag och offentlig verksamhet. Vi räknar med att rekonstruktionen pågår ett
antal månader. Vi kommer att hålla dig uppdaterad löpande.
Vi hoppas på ditt stöd framåt.
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