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1 INLEDNING 

1.1 Båtvårdsspecialisten Värmdö AB försattes i konkurs genom beslut av Nacka tingsrätt 
den 1 juni 2021 varvid advokat Niklas Alvestrand Körling på Wistrand Advokatbyrå 
förordnades till konkursförvaltare, Bilaga 1. 

1.2 Nedanstående uppgifter baseras på uppgifter som bl.a. inhämtats från företrädare 
för och anställda i Båtvårdsspecialisten Värmdö AB samt från uppgifter inhämtade 
från offentliga register m.m. Konkursboet ansvarar inte för riktigheten i dessa och ni 
uppmanas att själva utreda och ta in de uppgifter ni behöver för att göra en 
bedömning för att lägga anbud. Således kan inte under några omständigheter 
konkursboet hållas ansvarig för riktigheten i dessa uppgifter. 

2 BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH DESS TILLGÅNGAR M.M. 

2.1 Verksamheten 

2.1.1 Båtvårdsspecialisten Värmdö AB registrerades hos Bolagsverket den 3 mars 2010. I 
den senaste upprättade årsredovisningen (avseende räkenskapsår 20190101-
20191231) anges att ”bolaget är ett varvs- och underhållsföretag för 
fritidsbåtsägaren och näringsidkare i båtbranschen. Företaget har sitt säte på 
Värmdö där anläggningen för vinterförvaring av fritidsbåtar är belägen. Bolaget åtar 
sig de flesta servicetjänster, installationer och reparationer på båtar och motorer. 
Speciell nisch är båtvård såsom rekonditionering, bottenbehandlingar och 
finisharbeten på fritidsbåtar och fartyg. Även transport av båtar och fartyg. 

Kundklientelet har huvudsakligen bestått av ägare av fritidsbåtar. 
Båtvårdsspecialisten Värmdö AB har enligt styrelsen ett gott renommé i branschen. 

2.1.2 Vid konkursutbrottet hade Båtvårdsspecialisten Värmdö AB ett större antal båtar 
som varit vinterförvarade, uppemot 100. Vidare fanns båtar som var inne för 
målningsarbeten och service. Under konkursen har arbete fortsatt med utlämning av 
båtar och vissa servicearbeten. Konkursboet håller således uppe viss drift av 
Båtvårdsspecialisten Värmdö AB:s verksamhet under viss kortare tid. 

2.2 Verksamhetens resultat 

2.2.1 Enligt upprättad årsredovisning för räkenskapsåret 2019 redovisade 
Båtvårdsspecialisten Värmdö AB under året en nettoomsättning om knappt 6,3 
miljoner kr, Bilaga 2.  

2.2.2 Enligt resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2020, Bilaga 3, hade 
Båtvårdsspecialisten Värmdö AB en nettoomsättning om 9,4 miljoner kr och 
redovisade ett resultat före avskrivningar om 1,8 miljoner kr. Bilagt bifogas även 



balans- och resultatrapport avseende 2021 fram tom sista maj 2021 samt ansökan 
om rekosntruktion som innehåller ytterligare information om bolaget Bilaga 4 - 5.  

2.2.3 Uppgifterna i de preliminära balans- och resultatrapporterna är inte reviderade och 
är därför särskilt osäkra. Dessa uppgifter har inhämtats från Båtvårdsspecialisten 
Värmdö AB:s bokföring.  

2.3 Anställda 

2.3.1 Båtvårdsspecialisten Värmdö AB hade per konkursdagen ett tjugotal anställda 
personer, varav cirka 10 arbetade aktivt i verksamheten. 

2.3.2 Alla anställda har sagts upp av konkursförvaltaren. De anställda finns dock kvar i 
verksamheten under uppsägningstiden då konkursboet som nämnts ovan bedriver 
fortsatt drift. De anställda är för tillfället involverade i detta arbete och är införstådda 
med att konkursförvaltningens målsättning är att överlåta verksamheten till 
utomstående aktör. 

2.4 Tillgångar  

2.4.1 Konkursboet har anlitat värderingsmän som förtecknat maskiner och inventarier, 
Bilaga 6.  

2.4.2 Bolaget har utöver firman Båtvårdsspecialisten Värmdö AB även haft bifirmorna SRS 
Snöröjningsspecialisten Värmdö, BVSG Båtvårdsgrossisten Marina Partihandeln i 
Stockholm samt Victor Chamorro Karlsson Bygg och Allservice. Konkursboet kommer 
att medverka till att köpare får möjlighet att registrera likalydande firmor, notera 
dock att det kan finnas andra begränsningar för att registrera dessa. 

2.5 Hyresavtal och leasingavtal 

2.5.1 Bolaget har förhyrt en lokal på Värmdö enligt bifogade avtal, Bilaga 7, 
förverkandeuppsägning har dock mottagits och hyresvärden har meddelat att de ser 
att nytt avtal ska ingås vid eventuell förhyrning av lokalen. Vidare har bolaget 
leasingavtal för utrustning såsom Linde höglyftstruck, brännare och filter. 

3 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSE 

3.1.1 Verksamheten/tillgångarna överlåtes i befintligt skick.   

3.1.2 Båtvårdsspecialisten Värmdö AB:s fordringar eller skulder ingår inte i överlåtelsen. 

3.1.3 Köpeskillingen ska erläggas kontant på tillträdesdagen genom överföring till 
Konkursboets bankkonto. 



4 ANBUD 

4.1.1 Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren Niklas Alvestrand Körling gm 
konkurshandläggaren Nina Baecklund, båda Wistrand Advokatbyrå, tillhanda på 
adress: Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm, senast den 15 juni 
2021, kl. 16.00. Anbud kan även lämnas på email nina.baecklund@wistrand.se. 

4.1.2 Konkursförvaltningen önskar att det tydligt av anbudet framgår den anbudssumma 
exklusive mervärdesskatt som bjuds för rörelsen alternativt vissa angivna tillgångar. 
Anbudet ska även innefatta indikativ uppgift om hur många av de anställda som 
beräknas kunna erbjudas anställning hos anbudsgivaren samt om intresse finns av 
att fortsatt förhyra bolagets lokal. 

4.1.3 Fri prövningsrätt av inkomna bud förbehålles inklusive rätten att överlåta tillgångar 
före anbudstidens utgång. 

____________________ 
 
För visning eller för det fall Ni har några frågor eller behöver ytterligare information är Ni 
välkommen att kontakta konkurshandläggaren Nina Baecklund på tel. nr. 08-50 72 00 00 eller 
mail: nina.baecklund@wistrand.se. 
 
Stockholm den 7 juni 2021 
 


