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BAKGRUND
Stålmannen Produktion Skåne AB (Bolaget), 556648-2187, försattes i konkurs den 10 juni 2020.
Advokaten Johan Klåvus är förordnad till konkursförvaltare och konkursen handläggs
tillsammans med biträdande juristen Filip Alvedal.
Bolaget har tillverkat och sålt rör i metalliska material. Produktionen har varit särskilt anpassad
till bockning, ändformning och håltagning. Kunder har varit tillverkare av bland annat
bensinpumpar, oljepannor och bilar.
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FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Bolagets rörelse, innefattande samtlig egendom tillhörande Bolaget bjuds härmed ut till
försäljning. Egendomen tillgångar består i huvudsak av inventarier, lager, kundregister och
domän m.m.
Mer om detta nedan under punkten 4.
På grund av verksamhetens höga grad av specialisering och då kontakter med kunder och
leverantörer har varit personliga, har Bolagets ägare och VD, Magnus Aretjäll, uttryckt intresse
av att såsom anställd/konsult hjälpa en ny ägare att komma igång med verksamheten.
Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av rörelsen eller av
individuella tillgångar eller tillgångsgrupper var för sig.
Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast fredagen den 3 juli 2020 via epost filip.alvedal@tragardh.se eller via vanlig post Trägårdh Advokatbyrå, Box 345, 201 23
Malmö.
Visning av rörelsen och lokalen sker den 26 juni 2020 kl. 09.30-10.30 eller efter
överenskommelse.
Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätt att sälja
egendom innan anbudsfristen löpt ut.
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RÖRELSEN
Verksamheten planeras att hållas i drift i konkursboets regi till i vart fall den 3 juli 2020 och kan
fortsättas något till beroende på inkomna bud.
Bolaget har hyrt lokaler med adress Ågatan 37 i Svedala av Corem Svedala AB. Framtida
förhyrning av nämnda lokaler förutsätter överenskommelse med hyresvärden.
Senast till Bolagsverket ingiven årsredovisning är per den 31 december 2018, bilaga 1. Under
2018 uppgick Bolagets nettoomsättning till ca 8,5 mkr.
Senast upprättad balans- och resultatrapport är per konkursutbrottet, bilaga 2-3.
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EGENDOMEN
Tillgångarna består av främst:
-

Inventarier förteckning, bilaga 4.
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-

Lager enligt förteckning, bilaga 5. Observera att verksamheten är i drift och att lagersaldona
därför kan minska innan en överlåtelse.

-

Domänen www.stalmannen.com.

-

Eventuella rättigheter såsom varumärkesrättigheter samt
leverantörsuppgifter, allt i den mån detta tillhört verksamheten.

-

Därtill finns separationsegendom i lokalen tillhörande Wasa kredit, se bilaga 6. Särskilda
överenskommelser måste träffas med rättighetshavaren för att övertagare ska kunna
använda sådan egendom.

rätt

till

kund-

och

ÖVRIGT
Eftersom säljaren i detta fall är ett konkursbo med endast begränsade kunskaper om rörelsen
och egendomen, 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.

