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Be Good Sweden AB, 556803-3251, (nedan ”Bolaget”) försattes i konkurs vid Malmö
tingsrätt den 16 oktober 2020.
I egenskap av konkursförvaltare får jag härmed presentera följande anbudsunderlag.

1

VERKSAMHETEN
Bolaget var under dess verksamhetstid en nischad livsmedelsgrossist med ett sortiment
som anpassats för företag med hälsomedveten kundgrupp (träningsanläggningar,
simhallar, idrottsföreningar och eventbolag inom idrott och hälsa).
Tidigare har verksamheten utgått från lokaler med adress Källvattengatan 5 i Malmö.
Bolaget har hyrt lokaler i andra hand av systerbolaget Wmake. Wmake är numera försatt
i konkurs.
Senast till Bolagsverket ingiven årsredovisning är per den 31 december 2019, Bilaga 1.
Under 2019 uppgick bolagets nettoomsättning till ca 88 mkr.
Senast upprättad balansrapport är per konkursutbrottet, Bilaga 2.
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EGENDOMEN
Tillgångarna består huvudsakligen av:
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-

Inventarier, Bilaga 3, Det ska i denna del tilläggas att huvuddelen av inventarierna är
lokaliserade på olika gymanläggningar i Sverige. Bolaget har tidigare haft serviceavtal
med ett par gymkedjor och eventuellt fortsatt samarbete fordrar att separata
överenskommelser träffas med respektive gymkedja.

-

Bolaget står som innehavare till tre registrerade varumärken, Bilaga 4,

-

Be Good affärsstödsystem ”Tools”, Bilaga 5,

-

Domänen www.begoodgross.se samt befintliga behörigheter till Bolagets sociala
medier,

-

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

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Bolagets rörelse innefattande dess tillgångar enligt detta underlag bjuds härmed ut till
försäljning.
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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 den 4 november 2020 via
e-post till hkj@tragardh.se eller via vanlig post på adress Trägårdh Advokatbyrå AB, Box
1246, 221 05 Lund.
Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätten att
sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut.
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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.

5

KONTAKTUPPGIFTER
Trägårdh advokatbyrå
Advokat Ola Sellert
Box 345
201 23 Malmö
040-665 56 00
ola.sellert@tragardh.se
Advokat Henrik Kuusk-Jonsson
adress som ovan
hkj@tragardh.se
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