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UPPDATERAT 2023-03-20

ANBUDSUNDERLAG

Åke Ekmans Bilskrotning AB, (”Bolaget”) försattes i konkurs den 10 mars 2023. 
Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende i första hand bolagets rörelse 
i sin helhet eller i andra hand, Bolagets enskilda tillgångar.

Bakgrund och bedriven verksamhet
Bolaget har varit auktoriserad bilskrotare i enlighet med bilskrotningsförordningen och 
bedrev fram till konkursen verksamhet med bilskrotning samt försäljning av begagnade 
bildelar från egenägd fastighet anpassad för verksamheten belägen i Hedesunda utanför 
Gävle. Därtill äger Bolaget ytterligare tre fastigheter belägna i anslutning till bilskroten. 
Vid konkursutbrottet hade bolaget totalt 9 (rättad uppgift från tidigare version av 
anbudsunderlag) anställda som arbetade i verksamheten. Bolaget var anslutet till 
bildelsdatabaserna bildelsbasen.se och laga.se.

Mer information om Bolagets rörelse finns på Bolagets hemsida www.ekmansbilskrot.se.

Informationsmaterialet nedan kan komma att uppdateras. Sådana uppdateringar kan laddas 
ner via hemsidan www.abersten.com, eller beställas från konkursförvaltningen. 
Konkursboets ansvar regleras uteslutande i den slutliga avtalsdokumentationen och boet 
kan inte ta ansvar för de faktauppgifter som förekommer i detta anbudsunderlag.

Lager
Bolaget hade vid konkursutbrottet ett större lager av begagnade bildelar. Lagret består i 
första hand av individuellt förvarade demonterade bildelar som skickbedömts, märkts och 
indexerats. Därtill finns ett lager i form av uppställda fordon med delar som inte har 
demonterats. En lagerlista omfattande totalt ca 27 500 artiklar kan erhållas från 
konkursförvaltningen på begäran. En lista på fordon som står uppställda på gården kan 
också erhållas från konkursförvaltningen på begäran.

Observera att försäljning från lagret sker löpande, också efter konkursen. Även fordon 
uppställda på gården kan komma att skickas på metallåtervinning.

http://www.ekmansbilskrot.se/
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Fordon och inventarier
Bolaget äger följande fordon:

• Lastbil RZJ238 Volvo FM9 årsmodell 2004, körförbud
• Släp AOH454 Thule L0850 årsmodell 2011, i trafik
• Lastbilssläp XPM059 Parator CV 7-7, årsmodell 2006, körförbud
• Lastmaskin Volvo BM L50 årsmodell 2008, ej registrerad i vägtrafikregistret

Därtill har Bolaget för verksamheten sedvanliga inventarier, bl.a. en fordonspress, två 
utrustade arbetsstationer för demontering och dränering av fordon med billyftar och 
verktyg, kontorsinventarier etc. Anbudsunderlaget kommer att kompletteras med en 
inventarielista när sådan finns tillgänglig för konkursförvaltningen.

Egendom tillhörig tredje man
Konkursbolaget har viss egendom som hyrts/leasats eller som annars tillhör annan. Ev. kan 
vissa objekt kunna lösas från finansiären. Uppgifter om objekt kommer att införas och 
kompletteras under hand.

Ekonomisk information
Bolagets senaste årsredovisning är för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30, Bilaga 1.

Resultat- och balansrapporter för vid konkursen innevarande räkenskapsår (ej avstämda) 
framgår av Bilaga 2 och 3.

Fastigheter
Bolaget äger följande fastigheter.

Gävle Ås 4:41
På denna fastighet bedrivs bilskrotsrörelsen. Fastigheten är taxerad under typkod 423 
(Industrienhet, metall- och maskinindustri).

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad med lokaler för kontor, butik, verkstad och 
varmlager. På övervåningen finns också en inredd lägenhet för övernattning. Därutöver 
finns flera byggnader för kallagring av bildelar.

På fastigheten finns uppställningsplats för ett större antal fordon, där för närvarande ca 400 
fordon står uppställda. Fastigheten har enligt uppgift varit föremål för mark- och 
vattenprovtagningar. Konkursförvaltningen har dock ännu inte erhållit protokoll från 
provtagningarna.

Registerutdrag avseende fastigheten framgår av Bilaga 4.
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Gävle Ås 4:40
Fastigheten är belägen på motsatt sida om Åsvägen från fastigheten Gävle Ås 4:41 och 
används för närvarande som parkering. Fastigheten har tidigare använts i 
bilskrotningsverksamheten. Fastigheten är taxerad under typkod 423 (Industrienhet, 
metall- och maskinindustri).

Registerutdrag avseende fastigheten framgår av Bilaga 5.

Gävle Ås 4:38
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och är taxerad under typkoden 220 
(småhusenhet, bebyggd). Fastigheten är för närvarande uthyrd till en hyresgäst.

Registerutdrag avseende fastigheten framgår av Bilaga 6.

Gävle Ås 4:49
Fastigheten består av åkermark. Den är taxerad under typkod 110 (lantbruksenhet, 
obebyggd). Fastigheten arrenderas för närvarande av en lantbrukare och används som 
åkermark.

Registerutdrag avseende fastigheten framgår av Bilaga 7.

En miljöteknisk markundersökning utfördes under 2019 på uppdrag av Bolaget av Tyréns 
AB på delar av fastigheterna Gävle Ås 4:41, 4:40 och 4:38. Rapporter från 
undersökningarna kan erhållas från konkursförvaltningen på begäran.

Skulder och personal
Vid en överlåtelse inom ramen för konkurs övergår inte Bolagets skulder på köparen. Ett 
förvärv av Bolagets egendom innebär inte heller att Bolagets anställda tas över. För 
närvarande finns nio anställda som alla har sagts upp av konkursförvaltaren. De anställda 
kan ha rätt att göra gällande företrädesrätt till återanställning hos en köpare av hela rörelsen 
enligt reglerna i 25 § lagen om anställningsskydd. En förteckning kan erhållas på särskild 
begäran.

Visningar/information mm
Visning sker efter särskild överenskommelse. Vänligen anmäl intresse till konkurs-
förvaltaren.

Anbudsprocessen
Anbud/indikativa bud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt till advokatfirman 
på nedanstående postadress eller e-postadress. Tillgångarna saluförs i första hand 
tillsammans för fortsatt drift av rörelsen. Separata bud på enskilda inventarier eller fordon 
kommer initialt att prioriteras ned, då ambitionen i första hand är att överlåta samtliga 
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tillgångar till en och samma köpare. Bud som omfattar Bolagets rörelse i huvudsak men 
exkluderar vissa tillgångar, som t.ex. någon eller några av fastigheterna, kommer dock att 
beaktas.

Lämnas anbud, ska detta vara skriftligt och ange, förutom pris exklusive mervärdeskatt, 
önskad tillträdesdag. I anbudet ska också framgå om budet omfattar fastigheterna och i så 
fall hur köpeskillingen allokeras till var och en av fastigheterna.

Överlåtelsen är, för konkursboets vidkommande, villkorad av att berörda fordringsägare, 
godkänner anbudet. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som 
helst slutföra förhandlingarna med en intressent utan föregående meddelande till övriga 
intressenter.

Det har framkommit för konkursförvaltningen att detta anbudsunderlag har gjorts 
tillgängligt från tredje parter, utan uppdrag från konkursförvaltningen. 
Konkursförvaltningen tar inget ansvar för information som erhållits från tredje part.

ADVOKATFIRMAN ABERSTEN
Norra Slottsgatan 7, 803 20  GÄVLE
Tel: +46 26-12 26 20
E-post: jonas.vander@abersten.com
Hemsida: www.abersten.com

mailto:jonas.vander@abersten.com
http://www.abersten.com/

