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Radix Kompetens AB, 556673-1757, (nedan ”Bolaget”) försattes i konkurs vid
Malmö tingsrätt den 26 september 2018.
I egenskap av konkursförvaltare får jag härmed presentera följande anbudsunderlag.

1. Verksamheten
Bolaget
har
bedrivit
verksamhet
inriktad
på
vuxenutbildning
arbetsmarknadstjänster. Verksamheten har sysselsatt drygt 100 personer.

och

Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler i Eskilstuna, Fagersta, Göteborg,
Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Karlstad, Kungälv, Lund, Malmö, Märsta,
Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Solna, Stenungsund, Stockholm, Täby, Vellinge,
Visby, Västerås och Ängelholm. Verksamhet har även bedrivits hos tredje man på
vissa orter i landet.
Bolagets kunder består huvudsakligen av Arbetsförmedlingen och kommuner. Vid
en eventuellt övertagande av avtal fordras godkännande av kunderna, som är
upphandlande parter. Konkursboet äger således inte frågan om avtalen kan övertas.
En kortare beskrivning av verksamheten finns på radixkompetens.se.
Senast till Bolagsverket ingiven årsredovisning är per den 31 december 2016, bilaga
1.
Balans- och resultatrapport per 31 juli 2018, bilaga 2.

2. Egendom
Bolagets egendom består till största del av inventarier.
Förteckning över egendomen vid enskilda kontor kan erhållas efter kontakt med
konkursförvaltningen.
Bolaget står som
radixkompetens.se.

innehavare

till

fem

leasingbilar

samt

till

domänen

Egendomen finns tillgänglig för visning varvid egendomens omfattning och skick kan
bedömas. Anmälan för visning krävs.
Bolaget äger samtliga aktier i Radix VMO AB, Radix Utbildning AB och Radix Resurs
AB.
Bolaget är licenstagare hos Itslearning.

3. Lokaler
Bolaget förhyr verksamhetslokaler på de orter som nämns ovan.
Vid medgivande från hyresvärd kan hyresrätten till verksamhetslokalerna övertas. I
vissa fall är lokaler uppsagda i tiden före konkursen.
Frågor kring hyresavtal kan besvaras av konkursförvaltningen.

4. Annons

KONKURSANBUD LIVSMEDELSANLÄGGNING
Radix Kompetens AB, 556673-1757, har försatts i konkurs. Bolaget har bedrivit
verksamhet på flera orter i Sverige som har varit inriktad på vuxenutbildning och
arbetsmarknadstjänster. Verksamheten har sysselsatt drygt 100 personer.
Härmed infordras anbud på bolagets rörelse eller delar därav. Övertagande av
hyresavtal förutsätter berörda hyresvärdars godkännande.
Skriftliga anbud exklusive mervärdesskatt skall vara konkursförvaltare Martin
Gynnerstedt tillhanda senast den 9 oktober 2018. Fri prövningsrätt förbehålles
liksom rätt att sälja egendomen under tid anbudsförfarandet pågår. För
anbudsunderlag hänvisas till tragardh.se.

5. Kontaktuppgifter
TRÄGÅRDH ADVOKATBYRÅ
Advokat Martin Gynnerstedt, advokat Henrik Kuusk-Jonsson
Box 345
201 23 Malmö
040-665 56 00
martin.gynnerstedt@tragardh.se, hkj@tragardh.se

