
 

 

 

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN 

Genom beslut av Halmstads tingsrätt den 25 november 2021 har Fire Mountain AB (Bola-

get) inlett företagsrekonstruktion. Såsom av tingsrätten förordnad rekonstruktör får jag 

härmed delge fordringsägarna och andra intressenter nedanstående information rörande 

bolaget och rekonstruktionen, innefattande bl a. en redogörelse för den fortsatta verksam-

heten och en beskrivning av hur bolaget ska rekonstrueras verksamhetsmässigt och fi-

nansiellt. 

 

1 REKONSTRUKTIONSBESLUTET OCH FÖRORDNAD REKONSTRUKTÖR 

Bolaget har den 25 november 2021 ställt in sina betalningar och ansökt om rekon-

struktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Halmstads tingsrätt 

har samma dag beviljat ansökan och sålunda försatt Bolaget i företagsrekonstrukt-

ion. Ärendebeteckningen hos tingsrätten är Ä 3096-21. Undertecknad, advokaten 

Johan Klåvus, har förordnats till rekonstruktör, se tingsrättens beslut, bilaga 1.  

2 REDOGÖRELSE FÖR DEN FORTSATTA VERKSAMHETEN 

2.1 Bolaget fortsätter utifrån rådande förutsättningar att bedriva verksamheten under 

rekonstruktionstiden med målsättningen att minimera skadeverkningarna för samt-

liga berörda. Rekonstruktionen ska i möjligaste mån inte märkas hos Bolagets be-

fintliga och framtida kunder.  

2.2 Bolaget får inte betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekon-

struktion. Dessa skulder ”fryses” och kommer att betalas först i samband med ett 

ackord, vars närmare villkor kommer meddelas senare under rekonstruktionen.  

2.3 Bolaget får inte dra på sig nya skulder under rekonstruktionen. Bolaget betalar där-

för sedan beslutet om företagsrekonstruktion kontant eller i förskott för leveranser 

av varor och tjänster. Skulder, som uppkommer under rekonstruktionsförfarandet 

och som skriftligen godkänts av mig erhåller, om konkurs inträffar, förmånsrätt med 

bästa rätt i konkursen om de då är obetalda, se 10 § 4 p förmånsrättslagen (s.k. 

superförmånsrätt - och det är alltså förmånsrätten i sig som ska bekräftas skriftli-

gen).  



 

2.4 Efter beslutet om företagsrekonstruktion råder kvittningsförbud för betalningar från 

Bolaget. Leverantörer som Bolaget är skyldiga pengar får inte tillgodoräkna sig be-

talningar som Bolaget gör efter beslutet om företagsrekonstruktion och avräkna 

dessa mot Bolagets skulder före beslutet. 

2.5 Bolaget är under rekonstruktionen skyddat från verkställighetsåtgärder såsom ut-

mätning. Rekonstruktören vill uppmana er att avstå från verkställighet och andra 

indrivningsåtgärder under rekonstruktionen då detta riskerar att störa det praktiska 

rekonstruktionsarbetet betydligt. En vanlig missuppfattning är att indrivningsåtgär-

der gör att man får en högre prioritet eller bättre rätt till betalning i en eventuell 

efterföljande konkurs. Så är dock inte fallet och det finns inget att vinna i det avse-

endet med att vidta åtgärder. 

3 NÄRMARE OM BOLAGET 

3.1 Bolaget monterar och installerar solcellspaneler på tak och genomför i samband 

härmed även byten av takytskikt och dylika tjänster.  

3.2 Försäljningen sker framförallt till större slutleverantörer av solcellspaneler såsom 

elbolaget Eon. Bolaget verkar alltså som underentreprenör till den som sålt pane-

len till slutkund.  

3.3 Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Skyttevägen 29 i Halmstad där Bo-

laget har kontor och lager. Det geografiska verksamhetsområdet är i huvudsak be-

gränsat till Halland, Skåne och Småland. 

3.1 Bolaget har ca 25 anställda personer på hel- och deltid.  

3.2 Bolaget ägs till hälften vardera av Andrii Alymenko och Konni Lindström, och 

ägarna är aktiva i den dagliga driften av Bolagets verksamhet.  

3.3 Mattias Fredriksson-Sten är tillförordad VD.  

4 ORSAKERNA TILL BETALNINGSPROBLEMEN 

4.1 Bolaget har haft en positiv utveckling under ett antal år i så måtto att Bolaget verkat 

i en uppåtgående marknad där det funnits en stark efterfrågan på Bolagets tjänster. 

Bolagets omsättning och antalet anställda har ökat betydligt på bara ett par år. 

Efterfrågan på Bolagets tjänster förväntas dessutom öka framöver i takt med att 

klimatarbetet och omställningen mot att producera mer sol-el accelererar. Därtill är 

de rådande höga elpriserna gynnsamma för Bolagets verksamhet eftersom en in-

vestering i solcellspaneler är återbetalad redan efter kort tid.  



 

4.2 Bolaget har dock drabbats av ”växtvärk” och ledningen har inte förmått att hantera 

den ökade kostymen och de ökade krav på styrning som en allt större verksamhet 

ofrånkomligen ställer, bl.a. vad gäller administration, bokföring, skattehantering, 

kostnadskontroll, projektstyrning mm. Dessutom uteblev ett för Bolaget viktigt 

kundavtal kring årsskiftet 20/21, som man redan bemannat upp för att hantera, 

varefter man inte klarat av att sänka kostnaderna i tillräckligt snabb takt.  

5 NÄRMARE OM BOLAGETS EKONOMI OCH ACKORDSBOUPPTECKNING 

5.1 Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår. 

5.2 Följande figur som utvisar Bolagets historiska ställning och resultat är hämtad från 

årsredovisningen för 2020: 

 

5.3 Enligt den löpande bokföringen har Bolaget omsatt ca 11,8 mkr under innevarande 

räkenskapsår per 31 oktober och gjort en förlust om ca 5,5 mkr (observera att det 

sagda är preliminära uppgifter).  

5.4 Preliminär balansräkning per 21-10-31 biläggs, se bilaga 2.  

5.5 Preliminär förteckning, s.k. ackordsbouppteckning, som utgår från balansräk-

ningen per 21-10-31 men med uppdateringar vad gäller vissa balansposter, och 

med tillgångar och skulder uppställda i förmånsrättsordning biläggs, se bilaga 3.  

5.6 Av bouppteckningen följer även en prognos av hur utfallet i en konkurs skulle kunna 

bli för Bolagets fordringsägare. Konkursutfallet är beroende av vilka antaganden 

som görs beträffande värderingen av tillgångar och skulder i ett konkursscenario. 

Det säger sig självt att detta inte är en helt lätt uppgift, särskilt när rekonstruktionen 

endast pågått en kortare tid, men rekonstruktörens överväganden i detta avseende 

redovisas nedan.  

5.7 Bolagets tillgångar består framförallt av maskiner och inventarier, pågående arbe-

ten/varulager samt kundfordringar.  

5.8 Bolaget har pågående arbeten/varulager i bokföringen uppgående till ca 490 tkr. 

Denna balanspost har en i konkurs värderats till fullt värde då den till större del ska 

avse projekt som är långt gångna och som är väldigt nära att kunna faktureras. 

Bolaget har utestående kundfordringar som efter avdrag för reservationer uppgår 

till ca 310 tkr och som i konkursscenario har schablonvärdets till 50 procent av 



 

nominellt belopp, ca 155 tkr. Det bokförda värdet på maskiner och inventarier upp-

går till ca 490 tkr, men som i en konkurssituation värderats schabloniserat till 30 

procent av det bokförda värdet. Dessa schabloniserade värden utgår från vad som 

erfarenhetsmässigt brukar inflyta på dylika poster i samband med konkursavveckl-

ing.  

5.9 Bolaget har vidare aktiverade utvecklingskostnader om ca 520 tkr i balansräk-

ningen som avser en logistik- och kalkyllösning som i konkurs inte torde betinga 

något värde alls.  

5.10 Totalt värderas tillgångarna i en konkurs till ca 790 tkr.  

5.11 Det kan vidare noteras att Bolaget har ett dotterbolag, Svojak AB, genom vilket 

man tagit in utländsk arbetskraft, och som varit underentreprenör till Bolaget. Akti-

erna i dotterbolaget bedöms sakna värde. Dotterbolaget berörs av Bolagets rekon-

struktion i så måtto att dotterbolagets fordringar om drygt 500 tkr kommer bli före-

mål för ett ackord. Det är inte i nuläget klart hur dotterbolaget ska hanteras. 

5.12 Som framgår av bouppteckningen är närmast berörda fordringsägare SEB som har 

ca 640 tkr i krediter, säkerställda av företagsinteckning. Det finns även lån till Almi 

om ca 690 tkr, som också är säkerställda av företagsinteckning.  

5.13 Bolagets största oprioriterade fordringsägare är Skatteverket avseende skatter och 

avgifter samt lönegaranti. Skatteverkets fordran prognostiseras uppgå till ca 4,8 

mkr. Leverantörsskulderna uppgår till ca 1,9 mkr.  

5.14 Även på skuldsidan har vissa justeringar gjorts för att åskådliggöra vad som händer 

vid konkurs. Därför har i bouppteckningen tagits upp en post om 1 130 tkr som 

bedöms vara den nya lönegaranti som staten får stå för i händelse av konkurs.  

5.15 Som följer av den preliminära ackordsbouppteckningen kan oprioriterade fordrings-

ägare inte förvänta sig utdelning i händelse av konkurs.  

5.16 Det egna kapitalet i Bolaget är förbrukat. Styrelsen har upprättat kontrollbalansräk-

ning som lagts fram på kontrollstämma. Det egna kapitalet bedöms kunna återstäl-

las genom en framtida ackordsvinst.  

6 REKONSTRUKTIONENS SYFTE OCH REKONSTRUKTIONSÅTGÄRDER 

6.1 Syftet med ansökan om företagsrekonstruktion är att genomföra en finansiell och 

verksamhetsmässig rekonstruktion av Bolagets ekonomiska ställning och rörelse.  

6.2 Genom de åtgärder Bolaget avser att genomföra under rekonstruktionen såväl fi-

nansiellt som operationellt räknar Bolaget med att kunna ta sig ur den likviditetskris 



 

som Bolaget för närvarande befinner sig i, och nå långsiktig lönsamhet och stabili-

tet.  

6.3 Det som är positivt i sammanhanget är att marknadsutsikterna vad gäller efterfrå-

gan på Bolagets tjänster är mycket goda och Bolaget har en mycket god orderstock 

som man nu arbetar igenom. Det finns inte heller några särskilt ogynnsamma avtal 

eller liknande som man måste ta sig ur. Som kommer framgå nedan finns det också 

redan nu en väldigt konkretiserad plan för hur Bolagets framtida finansiering ska 

lösas. Rekonstruktionen avviker därför möjligen något från vad som kan anses 

vara det vanliga.  

6.4 En stor del av den tilltänkta verksamhetsrekonstruktionen kommer bestå av att sä-

kerställa att det finns adekvata processer och styrning vad gäller bolagets admi-

nistration, ekonomi och projekt. Bolaget har till viss del redan påbörjat detta arbete 

föregående rekonstruktionen i och med att man tagit in Mattias Fredriksson-Sten 

som tillförordnad VD, för att tillse just detta.  

6.5 En viktig del i rekonstruktionen är vidare att få in nytt kapital eftersom Bolaget inte 

förmås att finansiera en rekonstruktion på egen hand, och med det även nya ägare 

och en ny ledning som kan tillse att Bolaget får ordning på ledningsarbetet, admi-

nistrativa rutiner mm. Detta särskilt som Mattias Fredriksson-Sten lämnar sitt upp-

drag som t.f. VD till årsskiftet.  

6.6 Bolagets befintliga ägare har därför tecknat avtal med BEMT Gruppen AB, 556768-

8667, om en försäljning av sina aktier i Bolaget, att tillträdas vid lagakraftvunnet 

beslut om ackord. BEMT Gruppen AB:s förvärv förutsätter alltså att ett ackord ge-

nomförs med Bolagets fordringsägare.  

6.7 BEMT Gruppen AB är en stark partner i detta och hade under det brutna räken-

skapsåret 2019/20 en omsättning om ca 230 mkr och visade god lönsamhet. För 

mer information om BEMT, se hemsidan: www.bemt.nu. BEMT Gruppen AB har 

alltså de finansiella resurser som behövs för att genomföra rekonstruktionen. 

6.8 BEMT Gruppen AB förklarat sig vara beredda att göra de tillskott som är nödvän-

diga för att finansiera rörelsekapitalbehovet under rekonstruktionen givet att denna 

löper på som det är tänkt. BEMT Gruppen AB säger sig vidare vara beredda att 

stötta Bolaget så att ett tänkt 25-procentigt ackord kan genomföras med fordrings-

ägarna.  

6.9 De kapitaltillskott som görs av BEMT Gruppen AB under rekonstruktionen sker i 

form av lån som har beviljats superförmånsrätt, dock ska förmånsrätten vara efter-

ställd SEB:s och Almis säkerställda fordringar. BEMT Gruppen AB har i nuläget 

http://www.bemt.nu/


 

skjutit till 300 tkr i nytt kapital, för att säkerställa initiala verksamhetskritiska kost-

nader för drivmedel, leasingfordon mm (notera att detta av tidsskäl inte hunnit be-

aktas i den preliminära ackordsbouppteckningen).  

6.10 BEMT Gruppen AB har också tagit in egen personal i Bolagets verksamhet som 

redan börjat bygga upp nya lednings- och ekonomirutiner m.m. i samråd med Bo-

laget. Vad som också är positivt är att BEMT Gruppen AB kunnat lägga mer jobb 

hos Bolaget (varvid Bolaget sålunda agerar som underentreprenör åt BEMT).  

7 AVSLUTANDE ORD FRÅN REKONSTRUKTÖREN 

7.1 Bolagets anställda, kunder, leverantörer och fordringsägare har visat god vilja un-

der rekonstruktionen och har ställt upp, trots att rekonstruktionen kan komma att 

innebära eftergifter för vissa av dessa. Bolaget klarar att driva vidare verksamheten 

under kontantprincipen enligt föreliggande likviditetsbudget och med de kapitaltill-

skott som gjorts och framöver görs. Finansieringen av rekonstruktionen bedöms 

säkrad genom BEMT Gruppen AB:s engagemang i Bolaget. Några avgörande hin-

der mot att fortsätta rekonstruktionen finns således inte. 

7.2 Som framgått ovan kan oprioriterade fordringsägare inte påräkna utdelning i en 

konkurs; ett tänkt 25-procentigt ackord är definitivt att föredra för fordringsägarna.  

7.3 Sammantaget menar jag som rekonstruktör att det ovanstående medför att det 

finns goda möjligheter att rekonstruera Bolaget. Jag tillstyrker mot bakgrund av det 

ovan sagda att rekonstruktionen fortsätter.  

8 KONTAKTPERSONER 

Rekonstruktören advokaten Johan Klåvus, johan.klavus@tragardh.se, och biträ-

dande juristen Joakim Petersson, joakim.petersson@tragardh.se,  

040-665 56 00 
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Malmö den 15 december 2021 

 

 

Johan Klåvus, rekonstruktör 

 


