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Ny info
angående
Lilla Piren
Information till våra gäster samt boende i området
Vi känner oss hotade och är nödsakade att för tillfället stänga verksamheten!
Modis Restauranger AB som äger 51% i Lilla Piren AB har via tvingande åtgärder sedan en tid majoritet i
Lilla Pirens styrelse. Denna fientliga styrelsemajoritet har sedan i torsdags 2015-06-18 sett till så att Lilla
Piren "på egen begäran" fått sitt livsmedelstillstånd indraget - alltså utan annan orsak än illvilja. Samt man
har "frivilligt" anmält att serveringstillståndet för alkohol inte längre ska gälla - också det helt utan
anledning. Och då finns det väl inte så mycket kvar att servera?

Modis är en skamfläck!
Hur Modis kan ge sig på några få anställda i en liten restaurang, som i alla lägen gjort rätt för sig och
skjutit till eget kapital för att täcka uppstartskostnader övergår varje vettig människas förstånd. Det är
oerhört lågt! Det är ett skamligt övergrepp som vi till vissa delar redan har polisanmält och som vi självklart
kommer driva vidare via skadeståndsprocesser.
Man tillskansar sig pengar i form av det aktiekapital vi erlagt, samt från det drifttillskott vi skjutit till under
senaste vinter/vår. Sammanlagt riskerar vi som arbetar i Lilla Piren att förlora de c:a 4 miljoner vi hittills
investerat. Stämningen mot Modis samt deras tillsatta fientliga styrelseledamöter kommer förmodligen att
bli på ett betydligt högre belopp, beroende på hur saker utvecklar sig. Lars Lindgren, som representerar
Modis har erbjudit 0,6 milj mot att vi håller tyst och tar tillbaka polisanmälan - det har vi såklart inte
accepterat.

Vad gäller nu för Lilla Pirens leverantörer?
Vi utgår från att Modis med sitt agerande själva tar på sig ansvaret att betala eventuellt kvarstående
leverantörsskulder samt lön till de som plötsligt sedan i torsdags står utan arbete. Det är ju pga Modis vi
inte längre kan driva någon verksamhet. Man lägger ned precis inför årets bästa säsong.

Vi som jobbar på Lilla Piren kan bara beklaga störningarna.
Det som sker står helt och hållet utanför vår kontroll. Om det som händer drabbar er på något sätt så kan
vi bara beklaga. Vänligen kontakta oss om ni vill ha mer information.

Vi önskar i vilket fall alla gäster och övriga boende i området en fin sommar!
/ Peter Larsson med personal
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