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Anbudsunderlag
Flakvagnen Förlag AB
556671-6709
i konkurs

Trägårdh Advokatbyrå AB
Box 345
SE-201 23 Malmö
Neptunigatan 42
Tel: +46 40 665 56 00

Box 1246
SE-221 05 Lund
Vävaregatan 21
Tel: +46 46 12 40 30

info@tragardh.se
Reg. nr. 556646-5786

Flakvagnen Förlag AB, 556671-6709, (nedan ”Bolaget”) försattes i konkurs vid Malmö
tingsrätt den 10 maj 2021. I egenskap av konkursförvaltare får jag härmed presentera
följande anbudsunderlag.

1

EGENDOMEN
Tillgångarna består huvudsakligen av:
- Inventarier, Bilaga,
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-

Domänerna limhamnsgruppen.se, forsvararakademin.se, juridiskvidareutbildning.se
och juridiskvidareutbildning.com,

-

Kund- och leverantörsuppgifter, allt i den mån detta tillhört verksamheten.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Tillgångarna enligt detta underlag bjuds härmed ut till försäljning.
Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av hela eller
delar av tillgångsmassan.
Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 16 juni 2021 via epost 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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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 Ola Sellert
Box 345
201 23 Malmö
040-665 56 00
ola.sellert@tragardh.se

Advokat Henrik Kuusk-Jonsson
Box 345
201 23 Malmö
040-665 56 00
hkj@tragardh.se
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Bilaga
Färglaserskrivare/ Kopiator Konica
Skrivare Kyocera
4 st Laptop Dell
4 mobiltelefoner
3 videokameror +tillbehör
projektor
2 äldre servrar
trasig micro
4 st höj och sänkbara skrivbord
1 curved dataskärm
2 standard skärmar
3 whiteboard
äldre svängt skrivbord
5 skrivbordsstolar
6 bokhyllor
Lunchrumsmöblemang
Kaffemaskin + espressomaskin
2 Arkivskåp
Lagerhyllor i Trä i källare
div kontorsmaterial/ förbrukningsvaror

