Personeel Miss Etam en Steps wacht nog op salaris
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De ongeveer 350 medewerkers van Miss Etam en Steps hebben nog geen salaris over januari ontvangen.
Moederbedrijf NXT Fashion zegt afhankelijk te zijn van steunmaatregelen van de overheid, maar het is zeer de
vraag of het daarvoor in aanmerking komt.
Door de lockdown zijn alle winkels van Miss Etam en Steps sinds half december dicht. NXT Fashion heeft
daarom een beroep gedaan op de NOW-regeling wegens substantieel omzetverlies. Eigenaar Martijn
Rozenboom nam begin september Miss Etam en het veel kleinere Steps over na het faillissement van FNG.
Volgens NXT Fashion ziet het UWV het tot nu toe als een nieuwe onderneming, die niet in aanmerking komt
voor steun. NXT Fashion is het daarmee oneens. Het wijst erop dat het 'oude' Miss Etam en Steps zijn
voortgezet, weliswaar in afgeslankte vorm, maar ook met het personeel dat vóór het faillissement al in dienst
was.
Rozenboom wil niet zeggen wat hij gaat doen als de steun er niet komt. "Daar gaan we nu niet over speculeren.
We gaan ervan uit dat het UWV komende week de NOW-regeling alsnog toekent", laat hij via een woordvoerder
aan RetailNews weten.

Eind vorig jaar werden het distributiecentrum en het hoofdkantoor failliet verklaard. Er werkten 116 mensen.
Het faillissement was aangevraagd door het bedrijf zelf. Rozenboom wees erop dat door de huidige lockdown
de omzet in één keer was weggevallen. Daardoor konden de twee bedrijfsonderdelen niet langer aan hun
betalingsverplichtingen voldoen. De winkels vielen buiten het faillissement.
Rozenboom nam behalve Miss Etam en Steps ook Expresso, Claudia Sträter en Promiss over. Hij telde er in
totaal 7,8 miljoen euro voor neer. Rozenboom verkocht Expresso en Claudia Sträter al snel door aan de Van
Uffelen Groep. Promiss is in november overgenomen door het Belgische Paprika.
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