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Företagsrekonstruktion 

 

Efter egen ansökan den 13 januari 2021, beslutade Göteborgs tingsrätt den 

14 januari 2021 om företagsrekonstruktion för Rosso Stallion AB, 559236-2718, 

(”Bolaget”) i mål nr Ä 534-21, se bilaga 1. Tingsrätten utsåg samtidigt mig till 

rekonstruktör. 

 

Som rekonstruktör ska jag undersöka Bolagets ekonomiska ställning och i samråd 

med Bolaget upprätta en plan som redovisar hur syftet med 

företagsrekonstruktionen ska uppnås, den s.k. rekonstruktionsplanen. Nedan följer 

i huvuddrag mitt och Bolagets förslag till rekonstruktionsplan. 

 

Förslaget ska diskuteras vid borgenärssammanträdet den 8 februari 2021. Jag har 

i min underrättelse till alla kända borgenärer upplyst om detta (2 kap 13 § lagen 

om företagsrekonstruktion).  

 

Rekonstruktionsplanen grundar sig på de uppgifter som Bolaget lämnade till mig i 

samband med sin ansökan och på den utredning som jag har företagit i tiden efter 

tingsrättens beslut. 

 

Det övergripande syftet med företagsrekonstruktionen är att Bolaget utöver 

tillfredsställande likviditet och soliditet ska uppnå en förbättrad lönsamhet. 

 

Allmänt om Bolaget  
 

Bolaget driver verksamhet inom fastighetsbranschen. Bolaget är ägare till aktier i fem 

dotterbolag, Teal Wegaf AB, Scarlet & Wegaf AB, Wegaf III AB och Wegaf V AB och 

Crimson Wegaf AB, som i sin tur äger aktier i fem olika dotterdotterbolag. Varje 

dotterdotterbolag äger en fastighet, se nedan.  

 

• Dotterbolaget Scarlet & Wegaf äger dotterbolaget Carlhem Fastigheter 

Helsingborg AB, som äger fastigheten Helsingborg Karl XI Södra.  
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• Dotterbolaget Wegaf III AB äger bolaget Carlhem Fastigheter Fyrkanten AB, 

som äger fastigheten Helsingborg Fyrkanten 22. 

 

• Dotterbolaget Wegaf V AB äger bolaget Wegaf Hillebarden V AB, som äger 

fastigheten Helsingborg Hillebarden 3. 

 

Bolaget ägde tidigare aktier i dotterbolaget Carmine Wegaf AB, som i sin tur äger 

bolagen Carlhem Fastigheter Uret 2 A och KB Vågen nr 6. Carlhem Fastigheter Uret 

2 A äger fastigheten Malmö Uret 2 och KB Vågen nr 6 äger fastigheten Malmö 

Vågen 6. Bolaget avyttrade dock aktierna i dotterbolaget Carmine Wegaf AB i början 

av februari 2021, se mer om överlåtelsen nedan. 

 

Fastigheterna genererar ett löpande kassaflöde. Bolaget är ett holdingbolag och har 

mycket små löpande kostnader. Bolaget har inga anställda. 

 

Bolaget ägs direkt eller indirekt till lika delar av Thunbolagen West AB,  

556964-4817, och Marone Stallion AB, 559236-2650. 

 

Mellan delägarna finns inget delägaravtal, vilket gjort Bolaget ”svårstyrt”, efter att 

delägarna kommit till olika syn på Bolagets skötsel, o s v. Meningsmotsättningarna 

har inte bara smittat av sig på arbetet i Bolaget, utan också på förvaltningen i de 

fastighetsägande bolagen längre ned i koncernen. 

 

Bolagets ekonomiska ställning 

 

Jag har påbörjat en utredning avseende bl.a. Bolagets ekonomiska ställning. Mina 

slutsatser kommer att redovisas i ”Rekonstruktörens berättelse”. Rekonstruktörens 

berättelse kommer att senare finnas tillgänglig för fordringsägarna.1 

 
1 Rekonstruktörens berättelse ska bl.a. innehålla uppgifter om Bolagets ekonomiska status inkl. en 

översiktlig bouppteckning och en ungefärlig uppskattning av den utdelning som fordringsägarna 

eventuellt skulle kunna påräkna vid en konkurs. 
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Enligt resultaträkning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 redovisade 

Bolaget ett resultat om 181 074 kr.   

 

Bolagets nuvarande ekonomiska ställning och resultat framgår av bilagda 

preliminära balans- och resultaträkningar per den 31 december 2020, bilaga 2. 

Följande kan nämnas beträffande Bolagets tillgångar och skulder.  

 

Med utgångspunkt från den bilagda rapporten, har jag gjort nedanstående 

sammanställning över Bolagets tillgångar och skulder, cirka belopp.  

 

Tillgångar  Skulder   

     

Anläggningstillgångar 22 250 000 kr  Långfristiga skulder  146 070 525 kr 

 

Omsättningstillgångar 124 876 609 kr  Kortfristiga skulder    850 010 kr 

  

Kortfattat kan nedanstående anföras beträffande vissa av Bolagets tillgångar och 

skulder.  

 

Enligt Bolaget utgör anläggningstillgångarna aktier i dotterbolagen Teal Wegaf AB, 

Scarlet & Wegaf AB, Wegaf III AB, Wegaf V AB, Carmine Wegaf AB och Crimson 

Wegaf AB. De långfristiga skulderna utgörs av skuld till Thunbolagen West AB, 

vilken i dagsläget uppgår till cirka 139 288 084 kr. De kortfristiga skulderna utgörs 

främst av skulder till bolagen Contriver Services AB och Teal Wegaf AB samt  

675 000 kr som avser reservation för mäklararvode om en procent vid försäljning 

av bolag. 

 

Orsaken till Bolagets ekonomiska problem 

 

Orsakerna till den uppkomna situationen är enligt Bolaget i huvudsak följande.  
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Bolaget står i skuld till Thunbolagen West AB enligt ett antal reverser. Thunbolagen 

West AB har sagt upp reverserna till betalning, och ansökt om att Bolaget ska 

försättas i konkurs. Skulden uppgår enligt Thunbolagen West AB till  

139 288 084 kr. 

 

Skulderna har uppkommit genom att Thunbolagen West AB finansierat förvärv av 

dotterbolag med tillhörande fastighetsbolag. Bolagets ställföreträdare Joachim 

Andersson och Thunbolagen West AB har också haft andra fastighetsprojekt 

gemensamt. I samband med en renodling av ägarfinansiering, kom lån från den ena 

ägaren, Thunbolagen West AB, att läggas i Bolaget. Grunden till Thunbolagen West 

AB:s uppsägning, är enligt Joachim Andersson en ägarkonflikt, där ägarna har olika 

syn på hur Bolaget ska drivas. 

 

Med hänsyn till Thunbolagens uppsägning av lånen till Bolaget, har Bolaget försökt att 

avyttra aktierna underliggande bolag till marknadspris för att frigöra likvida medel till 

Bolaget. Försäljningen av tillgångarna medför att de fastigheter som dotterbolagen 

äger också lämnar koncernen. Bolaget har låtit värdera fastigheterna av 

Värderingsinstitutet HB. Det är Bolagets uppfattning att värderingarna motsvarar 

marknadsvärdet. Avtal om försäljning har träffats med en köpare till aktierna i samtliga 

bolag. Aktieöverlåtelseavtalen är villkorade att köparna erhåller finansiering.  

 

Försäljning av Carmine Wegaf AB 

 

Rosso Stallion AB har i början av februari 2021 avyttrat samtliga aktier i dotterbolaget 

Carmine Wegaf AB, som i sin tur äger bolagen Carlhem Fastigheter Uret 2 A och KB 

Vågen nr 6 till köparen SIG Invest Förvaltning Syd AB. SIG Invest Förvaltning Syd AB 

är ett dotterbolag till Signatur Fastigheter AB, som är noterade på First North 

Stockholm. Genom avyttring av aktierna lämnade således även fastigheterna Malmö 

Vågen 6 och Malmö Uret 2 i Malmö koncernen. Enligt upprättad köpeskillingberäkning 

och proformabalans per den 1 februari 2021 var den slutliga köpeskillingen för 

fastigheterna 66 995 400 kr. Vad den exakta slutliga köpeskillingen blir vet man dock 

först cirka 30 dagar efter tillträdet, dvs i början av mars 2021. Efter att den preliminära 

köpeskillingen har jämförts med det upprättade tillträdesbokslutet kan det vara så att 
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köparen ska betala ytterligare pengar till säljaren, det kan också vara så att säljaren 

ska betala tillbaka vissa pengar till köparen. Det är Rosso Stallion AB:s uppfattning att 

bolaget har försökt räkna så att det är SIG Invest Förvaltning Syd AB som ska betala 

ytterligare pengar till Rosso Stallion AB snarare än tvärtom. Beloppsmässigt rör det sig 

om cirka 100 000 kr.  

 

Tillträdesdagen var den 3 februari 2021. Enligt köpeavtalet ska SIG Invest 

Förvaltning Syd AB lösa skulden till kreditinstitut som finns i Carlhem Fastigheter 

Uret 2 A och KB Vågen nr 6 , vilket enligt köpeskillingberäkningen uppgår till  

39 288 000 kr för båda fastigheterna.  

 

Per den 4 februari 2021 har 5 112 400 kr betalats in till Bolagets administrationskonto 

avseende kontanter för aktierna. Därtill ska ytterligare 12 000 000 kr betalas till 

Rosso Stallion AB i enlighet med upprättad revers. Enligt lånevillkoren ska 

amortering ske inom sex månader från tillträdesdagen den 3 februari 2021. På 

lånebeloppet löper två procent ränta. 

 

Härutöver har ytterligare en revers upprättats om 10 000 000 kr som förfaller inom tre 

månader. Rosso Stallion AB har förbundit sig att teckna 500 000 nya aktier, serie B, i 

Signatur Fastigheter AB. Emissionslikviden uppgår till 10 000 000 kr. Denna revers 

kan kvittas mot likvid för den riktade nyemissionen som Signatur Fastigheter AB gör 

till Rosso Stallion AB. Rosso Stallion AB erhåller således 500 000 st nya aktier av 

serie B i Signatur Fastigheter AB. Teckningskursen uppgår således till 20 kr per 

aktie. Inom tre månader från tillträdesdagen den 3 februari 2021 ska 

emissionslikviden kvittas mot reversen. Signatur Fastigheter AB skrev i sin 

pressrelease efter affären att fastigheternas hyresintäkter uppgår initialt till cirka 

2 800 000 kr och uppskattas öka till över 4 000 000 kr efter förädling. Bedömt 

driftnetto efter utveckling av lägenheter och nyproduktion uppgår till cirka  

3 300 000 kr. 

 

Det kan noteras att kursen i Signatur Fastigheter AB inte rört sig på något nämnvärt 

sätt, efter att ovanstående affär tillkännagivits. Detta skulle kunna tolkas som att 

affären är korrekt prissatt. Den senaste noteringen på aktien i Signatur Fastigheter 
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AB, är 14 kr och 65 ören. Rosso Stallion AB:s ställföreträdare, förklarar att kursen i 

den riktade emissionen, 20 kr, är en den del av en affärsmässig förhandling kring 

försäljning av aktierna i Carmine Wegaf AB. Genom nyemissionen får köparen en 

viss finansiering till köpet. Och Rosso Stallion AB får en möjlighet att få ännu bättre 

betalt i affären, om kursen i Signatur Fastigheter AB utvecklar sig positivt. Vilket 

Rosso Stallion AB starkt bedömer att den gör baserat på den prognos av 

substansvärdet som Sig Invest Förvaltning AB har gjort och publicerat.  

 

Försäljning av Carlhem Fastigheter Fyrkanten AB 

 

Dotterbolaget Wegaf III AB avser att avyttra samtliga aktier i dotterdotterbolaget 

Carlhem Fastigheter Fyrkanten AB. Genom avyttring av aktierna kommer således 

fastigheten Helsingborg Fyrkanten 22 i Helsingborg att lämna koncernen. Den 

preliminära köpeskillingen för fastigheten är enligt köpeavtalet 105 000 000 kr. 

Köpeskillingen kan dock komma att justeras med anledning av balansrapport per 

tillträdesdagen och det är därför vanskligt att ange den exakta köpeskillingen innan 

tillträdet. Enligt upprättad köpeskillingberäkning och proforma balans per den 1 april 

2021 är priset för aktierna och lösen till kreditinstitut 107 499 588 kr.  

 

Köparen betalar fem procent i handpenning 30 dagar före tillträdesdagen som är satt 

till senast den 1 april 2021, vilket innebär att senast den 1 mars 2021 ska handpenning 

erläggas. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen, vilket är satt till 

den 1 april 2021. Enligt köpeavtalet ska köparen lösa bankskulden till SEB som finns i 

det fastighetsägande bolaget, vilket enligt köpeskillingberäkningen uppgår till  

61 799 000 kr. Mäklararvode om en procent betalas direkt till mäklaren från Köparen. 

Köpeavtalet är villkorat av att köparen erhåller finansiering. Det kan nämnas att 

köparens bank har kontaktat Bolaget med ett antal frågor samt efterfrågat att få ta del 

av tillträdesbokslutet, vilket normalt sett är en av de sista parametrarna innan bankens 

kreditkommittén fattar sitt beslut om finansiering. Sammanlagt förväntas 45 610 588 kr 

betalas in till dotterbolaget Wegaf III AB som likvid för aktierförsäljningen, Eftersom 

Bolaget lånat ut pengar till dotterbolaget Wegaf III AB och dotterbolaget därmed har 

en skuld till Bolaget kommer köpeskillingen från försäljningen att betalas till Bolaget 

som återbetalning av skuld.  
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Försäljning av Wegaf Hillenbarden 4 AB 

 

Dotterbolaget Wegaf V AB avser att avyttra samtliga aktier i dotterdotterbolaget Wegaf 

Hillenbarden 4 AB. Genom avyttring av aktierna lämnar även fastigheten Helsingborg 

Hillebarden 3 i Helsingborg koncernen. Den preliminära köpeskillingen för fastigheten 

är enligt köpeavtalet 55 000 000 kr. Köpeskillingen kan dock komma att justeras med 

anledning av balansrapport per tillträdesdagen och det är därför vanskligt att ange den 

exakta köpeskillingen innan tillträdet. Enligt upprättad köpeskillingberäkning och 

proforma balans per den 1 april 2021 är priset för aktierna och lösen till kreditinstitut 

55 782 501 kr.  

 

Köparen betalar fem procent i handpenning 30 dagar före tillträdesdagen som är satt 

till senast den 1 april 2021, vilket innebär att senast den 1 mars 2021 ska handpenning 

erläggas. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen, vilket är satt till 

den 1 april 2021. Enligt köpeavtalet ska köparen lösa bankskulden till SEB som finns i 

det fastighetsägande bolaget, vilket enligt köpeskillingberäkningen uppgår till 

36 768 212 kr. Mäklararvode om en procent betalas direkt till mäklaren från Köparen. 

Köpeavtalet är villkorat av att köparen erhåller finansiering. Det kan nämnas att 

köparens bank har kontaktat Bolaget med ett antal frågor samt efterfrågat att få ta del 

av tillträdesbokslutet. Sammanlagt förväntas 19 014 289 kr att betalas in till 

dotterbolaget Wegaf V AB. Eftersom Bolaget lånat ut pengar till dotterbolaget Wegaf 

V AB och dotterbolaget därmed har en skuld till Bolaget kommer köpeskillingen från 

försäljningen att betalas till Bolaget som återbetalning.  

 

Försäljning av Carlhem Fastigheter Helsingborg AB 

 

Dotterbolaget Scarlet & Wegaf avser att avyttra samtliga aktier i dotterdotterbolaget 

Carlhem Fastigheter Helsingborg AB. Genom avyttring av aktierna lämnar även 

fastigheten Helsingborg Karl XI Södra 18 i Helsingborg. Den preliminära köpeskillingen 

för fastigheten är enligt köpeavtalet 134 000 000 kr. Köpeskillingen kan dock komma 

att justeras med anledning av balansrapport per tillträdesdagen och det är därför 

vanskligt att ange den exakta köpeskillingen innan tillträdet. Enligt upprättad 

köpeskillingberäkning och proforma balans per den 1 april 2021 är priset för aktierna 
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och lösen till kreditinstitut 135 771 384 kr. Köparen betalar fem procent i handpenning 

30 dagar före tillträdesdagen som är satt till senast den 1 april 2021, vilket innebär att 

senast den 1 mars 2021 ska handpenning erläggas. Resterande del av köpeskillingen 

erläggs på tillträdesdagen, vilket är satt till den 1 april 2021. Enligt köpeavtalet ska 

köparen lösa bankskulden till Handelsbanken som finns i det fastighetsägande 

bolaget, vilket enligt köpeskillingberäkningen uppgår till 84 381 553 kr. Mäklararvode 

om en procent betalas direkt till mäklaren från Köparen. Köpeavtalet är villkorat av att 

köparen erhåller finansiering. Det kan nämnas att köparens bank har kontaktat Bolaget 

med ett antal frågor samt efterfrågat att få ta del av tillträdesbokslutet. Sammanlagt 

förväntas 51 589 831 kr betalas in till dotterbolaget Scarlet & Wegaf. Eftersom Bolaget 

lånat ut pengar till dotterbolaget Scarlet & Wegaf och dotterbolaget därmed har en 

skuld till Bolaget kommer köpeskillingen från försäljningen att betalas till Bolaget som 

återbetalning.  

 

Sammanställning över preliminära köpeskillingar 

 

Carlhem Fastigheter i Helsingborg AB 51 589 831 kr 

Carlhem Fastigheter Fyrkanten AB  45 610 588 kr 

Wegaf Hillebarden V AB   19 014 289 kr 

Totalt:    116 214 708 kr 

Avgår mäklararvode   2 940 000 kr 

Carmine Wegaf AB   27 007 400 kr 

 

Preliminärt totalt till Rosso Stallion  140 282 108 kr 

 

Under förutsättning att köparna fullföljer de träffade avtalen, kommer likvider att inflyta 

så att Thunbolagen West AB kan få fullt betalt för sina fordringar. Det har även förts 

diskussioner om att viss del av köpeskillingen ska finansieras med räntebärande 

säljarrevers, om så är fallet kan högre likvider komma att flyta in. Fastigheterna ifråga 

ger ett löpande kassaflöde, och säljaren behåller överskott fram till köparens tillträde. 

En exakt uppskattning av hur mycket pengar som är tillgängliga för Bolaget efter 

försäljningarna, är omöjlig att göra för närvarande. Den exakta köpeskillingen bestäms 
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45 dagar efter tillträde av fastigheterna skett. Fram till dess är det fråga om en 

preliminär köpeskilling. Det rör sig dock om små avvikelser.   

 

De genomgångar jag haft med Bolaget i inledningen av rekonstruktionen ger stöd 

för att Bolagets egen bild av orsakerna är riktig. 

 

Bolagets verksamhet efter företagsrekonstruktionens inledande 

 

Bolaget har tillsammans med rekonstruktören i inledning av rekonstruktionen 

påbörjat diskussion med Thunbolagen West AB för att utreda vilket det exakta 

beloppet på Thunbolagen West AB:s fordran är samt försöka finna en lösning på 

de uppsagda reverserna.  

 

Bolagets fordringsägare har skriftligen underrättats om företagsrekonstruktionen, 

enligt 2 kap. 13 § lagen om företagsrekonstruktion. 

 

Det inledande rekonstruktionsarbetet har främst varit inriktat på att granska 

köpeavtalen, se ovan, samt att mer i detalj utreda vilka åtgärder som är aktuella 

och förutsättningarna för dem.  

 

Det har hållits möten och diskussioner med Thunbolagen West AB, och som 

rekonstruktör har jag haft en ambition att vara så transparant som man kan vara, 

gentemot dem som största fordringsägare.  

 

Innan rekonstruktionen inleddes, hade träffats ett antal avtal, som jag som 

rekonstruktör inte kunnat påverka. Eftersom avtalen också varit försedda med 

sekretessklausul, har jag inte kunnat lämna information till Thunbolagen om 

innehållet i detalj. 

 

I det fall köparen av de tre kvarvarande aktiebolagen i portföljen efter Rosso 

Stallion AB:s avyttring av fastigheterna i Malmö, inte skulle få finansiering, kommer 

saken emellertid i ett annat läge. Likaså om köparen vill betala delar av 

köpeskillingen mot säljarrevers. Frågan kan då uppkomma om annan köpare till 
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fastighetsaktierna, helst mot kontant betalning. Thunbolagen West AB har också 

uttryckt intresse av ett övertag i nivå med vad den nuvarande köparen vill betala. 

Om ett sådant övertag rent tekniskt kan lösas, t ex genom kvittning mot 

Thunbolagen West AB;s fordringar mot Rosso, så skulle detta möjliggöra en 

lösning på ägartvisterna i Bolaget. Bolagets ledning ser mycket positivt på att det 

arbetas vidare på dessa möjligheter till en lösning. Möjligen skulle också en 

försäljning till Thunbolagen West AB kunna innebära att några mäklarprovisioner 

inte behöver belasta affärerna, något som ytterligare måste analyseras. Men 

Bolaget har i nuläget inte någon möjlighet att själva säga upp träffade avtal med 

köparen av dotterbolagsaktierna, utan att drabbas av skadeståndspåföljder.  

 

Det skall noteras att de kvarvarande affärerna avseende försäljning av aktier görs 

längre ned i koncernen, alltså inte i Rosso Stallion AB, som är i rekonstruktion. 

Förändringar i affärerna kräver således inte rekonstruktörens formella 

godkännande, och rekonstruktörens möjligheter till kontroll är begränsad. Hittills 

har emellertid ställföreträdaren för Bolaget hållit mig som rekonstruktör löpande 

underrättad. 

 

Bolagets behållning på banken har flyttats till ett administrationskonto hos 

Ackordscentralen. Köpeskilling som inflyter från försäljning av aktierna i 

dotterbolagen kommer att betalas in till administrationskontot. Per den 5 februari 

2021 finns 5 134 120 kr på kontot. Summan utgörs av en mindre kontobehållning 

från dagen för rekonstruktion, och en kontantdel på försäljningen avseende 

”Malmöfastigheterna”. 

 
Åtgärdsplan 

 

Bolaget planerar att vidta följande åtgärder under rekonstruktionen.  

 

- Genomföra avyttring av aktier i dotterdotterbolag i enlighet med vad som 

angetts ovan. Eftersom aktieöverlåtelseavtalen är villkorade att köparna 

erhåller finansiering är det i dagsläget inte klart huruvida köpet genomförs 



 

12 

 

eftersom köparen inväntar svar från banken. Besked härom kommer i slutet 

av februari 2021, då också de första handpenningarna ska komma in.  

 

- För det fall aktieöverlåtelseavtalen inte fullföljs arbetar Bolaget parallellt med att 

hitta en annan extern finansiering än genom Thunbolagen West AB. Eventuella 

lånelikvider kommer i så fall att lösa lånen till Thunbolagen West AB. 

 

- Bolaget har anledning att utgå från att köparna erhåller finansiering, och att 

träffade villkor för köpen kommer att infrias. I det fall så mot all förmodan inte 

blir fallet, har ett flertal spekulanter anmält sitt intresse, att betala köpeskillingar 

i nivå med nu träffade avtal. Se särskilt ovan om möjligheterna till en försäljning 

till Thunbolagen West AB. 

 

- Bolagets ekonomiska ställning och finansiering kommer att utredas. I 

sammanhanget kan noteras att det från Thunbolagens revisor gjorts 

påpekanden om felaktigheter i Bolagets balansräkning. Dessa kommer givetvis 

att utredas, dock har jag inte funnit anledning till att i nuvarande läge prioritera 

den utredningen, särskilt med hänsyn till prognosen att rekonstruktionen inte 

skall behöva fullföljas med en skuldnedskrivning. Jag har också tagit del av ett 

större material från Thunbolagen avseende olika affärer gjorda i Rosso Stallion 

AB. Jag har gått igenom underlaget översiktligt, men har inte i nuvarande läge 

av rekonstruktionen funnit anledning att fördjupa mig ytterligare i det. 

 

- Med anledning av konflikten mellan ägarna i Bolaget måste det till en 

ägarförändring i Bolaget, för att Bolagets verksamhet ska kunna fortgå.  

Alternativet till ägarförändringar, är att nuvarande ägare, kan finna en plan 

framåt för hur Bolaget ska kunna drivas, utan tvister ägarna emellan. Bolaget 

kommer därför att utreda olika alternativt för att hitta en lösning.  Marone Stallion 

AB är absolut villiga att överlåta sina aktier i Bolaget till Thunbolagen, om det 

går att hitta en lösning på ägartvisterna. 

 

Det ska noteras att Thunbolagen West AB som delägare till Rosso Stallion AB, har 

begärt extra bolagsstämma i Rosso Stallion AB, för tillsättande av ytterligare 
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styrelseledamöter, och ny revisor. Bolagsstämman har vid två tillfällen ställs in, men 

en ny är planerad i närtid. Det har underhand framkommit att Thunbolagen West AB 

inte accepterat att den senaste stämman ställts in, och att därför Thunbolagen West 

AB avhållit en stämma i Rosso Stallion AB, som protokollförts. Jag har inte fördjupat 

mig i rättsverkningarna av detta, och hur det påverkar den pågående rekonstruktionen. 

Marone Stallion AB och dess juridiska rådgivare, är emellertid av uppfattningen att den 

senaste stämman och de beslut som fattades där inte är giltiga, eftersom stämman 

ställts in, och Marone Stallion AB därför inte varit närvarande vid tillfället. 

 

Det är Bolagets prognos att det efter en försäljning av dotterdotterbolagen, det inte ska 

kvarstå någon skuld till Thunbolagen West AB. Det skulle i så fall inte vara nödvändigt 

med en skuldnedskrivning i form av ett ackord utan tillräckligt att Bolaget får viss 

utsträckt tid att betala sina skulder i avvaktan på att köpeskillingarna är erlagda. När 

pengarna betalats in som planerat kommer Bolaget inte fullfölja 

rekonstruktionsprocessen med ett ackord, utan avbryta rekonstruktionen. Om 

avyttringen inte går att genomföra som planerat kan det dock finnas ett behov av en 

skuldnedskrivning. Bolaget är medvetet om att en sådan förutsätter en accept från 

Thunbolagen West AB:s sida, eftersom de är den överlägset största fordringsägaren. 

Om det blir aktuellt med ackord är det i nuläget omöjligt att bedöma hur stor den 

skuldnedskrivningen behöver bli.  

 

För det fall det blir aktuellt med ett ackord kommer jag att kontakta en auktoriserad 

revisor för att genomföra bokföringsgranskning inför rekonstruktörens berättelse. 

Thunbolagen West AB har förklarat att den sådan granskning inom 

företagsrekonstruktionen, är en absolut förutsättning för att de över huvud taget ska 

överväga att acceptera ett ackord. Men då det inte för närvarande bedöms som 

sannolikt med ett fullföljt ackord, har jag inte påbörjat någon bokföringsgranskning. Det 

måste i det sammanhanget vägas in att en sådan granskning kommer att bli relativt 

kostsam, och dessutom onödig, om köpeskillingarna kommer in som planerat. En 

omfattande granskningskostnad, skulle till och med kunna medföra att köpeskillingarna 

från försäljningarna inte skulle räcka till att betala Thunbolagen West AB.  
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För att uppnå syftet med rekonstruktionen bör den beskrivna åtgärdsplanen 

genomföras snarast möjligt.  

 

Tidplan 

 

Min bedömning är att ovanstående åtgärdsplan kan innebära att Bolaget behöver 

ansöka om minst en förlängning av företagsrekonstruktionen innan syftet kan 

anses uppnått och företagsrekonstruktionen därmed kan avslutas. Vad som 

närmast kan fördröja ett avslut, är reversen till SIG Invest Förvaltning Syd AB, som 

löper på sex månader. 

 

Göteborg den 7 februari 2021 

    

 

Stefan Skeppstedt 

Rekonstruktör 

 

Bilaga:  
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 

BESLUT 
2021-01-14 
Meddelat i  
Göteborg 

Mål nr Ä 534-21 
Aktbilaga 5 
  
 

 

Dok.Id 2184368     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
404 83 Göteborg 

Ullevigatan 15 031-701 10 11   måndag – fredag 
 E-post: konkurs-tgg@dom.se 

www.goteborgstingsratt.domstol.se 
 

 
 
BESLUT 
 
Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion avseende Rosso Stallion AB, 559236-
2718. 
 
Till rekonstruktör utses Stefan Skeppstedt, Ackordscentralen Väst, Box 2525, 403 17 
Göteborg, 031-10 54 50. 
 
Borgenärssammanträde hålls den 8 februari 2021, vid 15:30. 
 
Företagsrekonstruktionen upphör 14 april 2021 om inte gäldenären kommit in med 
begäran om förlängning dessförinnan. 
 
Detta insolvensförfarande utgör ett huvudinsolvensförfarande enligt artikel 3.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om 
insolvensförfaranden. 
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR21) 
Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit 
in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga beslutet fick 
del av det. Överklagandet ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige. 
Prövningstillstånd krävs. 
 
 
 
 
Ann Larsson 
Rådman 
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Hur man överklagar TR-21 
________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor. Tiden räknas från den dag som du 
fick del av det skriftliga beslutet. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande 
(läs mer om prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om 
var domstolen kan nå dig: postadresser, e-
postadresser och telefonnummer. Om du har ett 
ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit 
in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar 
domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet 
gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning kan även hovrätten skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas upp 
till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan i 
beslutet. Mer information finns på 
www.domstol.se. 

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del 
av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen är en lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker 
det att överklagandet kommer in nästa vardag. 
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