Anbudsunderlag

Infosite Däck & Fälg AB i konkurs
Bakgrund
Den 5 april 2019 försattes Infosite Däck & Fälg AB, 559023-4018, (”Bolaget”) i konkurs
varvid advokat David Rutegård förordnades som konkursförvaltare.
Fram till konkursen bedrev Bolaget från förhyrda lokaler på Vårby Allé 53 söder om
Stockholm försäljning och service av däck och fälgar samt reservdelar och tillbehör. Bolaget
har även däckhotell för ca 150 kunder.

Rörelsen och dess tillgångar
I rörelsen ingår bl.a. lager i form av däck och fälgar samt tillbehör och reservdelar såsom
muttrar, bultar, navringar och fälgvårdsprodukter. Vidare finns två fordon, kontors- och
verkstadsinventarier samt maskiner. Slutligen innehåller rörelsen immateriella tillgångar,
såsom webbutik (se infosite.se), kundregister och domäner, vilka också kan vara föremål
för äganderättsförbehåll. Viss del av egendomen är förvärvad av konkursbolaget på
avbetalning med äganderättsförbehåll, även denna egendom säljs dock av
konkursförvaltaren.
Lager, inventarier och maskiner, dels sådana som såvitt känt ägs av Bolaget samt dels
sådana som såvitt känt omfattas av äganderättsförbehåll, är huvudsakligen förtecknade och
delvis närmare beskrivna i bilaga 1 och bilaga 2. De två fordonen är en Mercedes Sprinter
(MPB291) samt en VW Transporter (OMZ987).
OBS! För frågor kring tillgångarna enligt bilaga 1 och bilaga 2 hänvisas till Pontus Bruno
pontus@lgruppen.se, 070-555 92 62.
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Förbehåll och genomförandet av budgivningen
Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra
erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.
Ett övertagande av egendom som omfattas av äganderättsförbehåll förutsätter att
överenskommelse härom kan träffas med nuvarande ägare.
Anbud emottages i första hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den.
Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat Dan Bengtsson,
dan.bengtsson@carler.se, 070-789 12 20.
Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av
rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Dan Bengtsson tillhanda på
denne e-postadress senast den 26 april kl. 12.00.
Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden
anbudsförfarandet pågår.
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