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Jur kand Hanna Malmbom
Jur kand Jonas Halén

Konkursanbud Quicken AB, 556712-5439

Quicken AB har efter egen ansökan försatts i konkurs vid
Eskilstuna tingsrätt 2018-07-13, varvid undertecknad har
förordnats som konkursförvaltare.
Bolaget har bedrivit en väletablerad spelbutik och kioskrörelse i
bästa läge i Cityhuset (Kungsgatan 24) i centrala Eskilstuna.
Bolaget har sedan många år varit ombud för Svenska Spel och ATG.
Utöver kiosk- och spelverksamheten har bolaget under senare år
även sålt profilkläder och annan reklam.
Rörelsens omsättning har under räkenskapsåren 2012/13 – 2016/17
varierat mellan 4,3 – 5,2 Mkr. Årsredovisning för räkenskapsåret
2016/2017 bifogas som bilaga 1.
Butikslokalen

har

en

butiks-,

kontors-

och

lageryta

om

cirka

94 kvm. Hyran har uppgått till cirka 36.500 kr per månad inkl. el
och uppvärmning. Hyresvärd är Fastighets AB Aqvarium, förvaltare
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Christina Engström, tfn 08 525 25 168. Det ankommer på en köpare
av rörelsen att teckna eget hyresavtal med hyresvärden.
Tillgångarna

i

konkursen

utgörs

av

lagervaror

samt

butiksinventarier, egendomen är förtecknad i bilaga 2. Konkursboet
håller

tillsvidare

butiken

öppen,

varför

lagret

kommer

att

förändras något. I överlåtelsen ingår även rätten till bolagets
firma och logotype.
I avvaktan på en försäljning av rörelsen hålls butiken under en
begränsad period öppen av konkursboet.
Härmed

infordras

anbud

på

butiksrörelsen.

Anbud

skall

lämnas

skriftligen per e-post (ponten@advokatgruppen.net) och skall vara
konkursförvaltaren tillhanda senast den 27 juli 2017, kl. 12.00.
Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att ensidigt avbryta
anbudsförfarandet.

Konkursförvaltaren

avser

att

slutförhandla

köpeskillingen med de anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden.
Någon särskild visning av butiken ombesörjes ej, utan intressenter
hänvisas till att besöka butiken under de ordinarie öppettiderna
enligt följande:
Öppettider:
Vardagar kl. 10 – 19
Lördagar kl. 10 – 16
Söndagar kl. 12 - 16

Frågor om försäljningen besvaras av undertecknad.
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