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Anbudsunderlag
Byggom Aktiebolag
556182-6537
i konkurs

Trägårdh Advokatbyrå AB
Box 1246
SE-221 05 Lund
Vävaregatan 21
Tel: +46 40-665 56 00
Fax: +46 40-39 68 80
Reg. nr: 556646-5786

BAKGRUND
Byggom Aktiebolag (Byggom) har bedrivit byggserviceverksamhet samt om- och
tillbyggnadsarbeten inom i huvudsak Lunds kommun. Verksamheten grundades år 1973
och har sedan en tid tillbaka utgått från förhyrda lokaler på Skiffervägen 11 i Lund.
Byggom försattes i konkurs av Lunds tingsrätt den 24 mars 2020 varvid advokaten Ola
Sellert förordnades till konkursförvaltare.
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FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Byggoms rörelse innefattande dess tillgångar enligt detta underlag bjuds härmed ut till
försäljning. Byggoms tillgångar består i huvudsak av immateriella anläggningstillgångar
(varumärke), fordon, inventarier, kundregister, domän m.m. Vidare hade Byggom en
större mängd pågående och inplanerade arbeten vid konkursutbrottet.
Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av hela
rörelsen eller delar av rörelsen.
Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast torsdagen den 3 april
2020 via e-post till hkj@tragardh.se eller via vanlig post på adress Trägårdh Advokatbyrå AB, Box 1246, 221 05 Lund.
Egendomen finns tillgänglig för visning, varvid egendomens omfattning och skick kan
bedömas. Anmälan för visning krävs. Kontakta advokaten Henrik Kuusk-Jonsson på
mailadress enligt nedan om visning önskas.
Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätten att
sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut.
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RÖRELSEN
Bolagets rörelse drivs för närvarande vidare i begränsad omfattning i konkursboets regi.
Bolaget sysselsatte ca 50 st tillsvidareanställda vid konkursutbrottet.
Mer information om rörelsen kan hittas på www.byggom.se.
Byggom har hyrt lokaler med adress Skiffervägen 11 i Lund av Cufes Fastigheter AB,
arean uppgår till cirka 850 kvm. Framtida förhyrning av nämnda lokaler förutsätter
överenskommelse med hyresvärden.
Senast till Bolagsverket ingiven årsredovisning är per den 31 augusti 2019, Bilaga 1.
Under 2018 uppgick bolagets nettoomsättning till ca 130 mkr.
Senast upprättad balansrapport är per konkursutbrottet, Bilaga 2.
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EGENDOMEN
Tillgångarna består av främst:
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-

Inventarier, Bilaga 3,

-

Fordon (leasade respektive ägda), Bilaga 4,

-

Domänen www.byggom.se,

-

Eventuella rättigheter såsom upphovsrättigheter, icke registrerade men inarbetade
varumärkesrättigheter samt rätt till kund- och leverantörsuppgifter, allt i den mån
detta tillhört verksamheten.

ÖVRIGT
Då säljaren är ett konkursbo med begränsade kunskaper om bolagets tillgångar och
dess omfattning och skick, ankommer det på en köpare att särskilt kontrollera ovan förekommande uppgifters riktighet. Konkursboet tar således inget ansvar för uppgifternas
riktighet och uppgifterna kan inte heller grunda någon skadeståndsskyldighet, rätt till
prisavdrag eller liknande för en köpare i förhållande till konkursboet.
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KONTAKTUPPGIFTER
Trägårdh advokatbyrå
Advokat Charlotte Andersson
Box 1245
221 05 Lund
040-665 56 00
charlotte.andersson@tragardh.se
Advokat Henrik Kuusk-Jonsson
adress som ovan
hkj@tragardh.se
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