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Till spekulanter på GAD Tech AB:s rörelse 

 

 

GAD Tech AB, 559062-6304, försattes i konkurs efter egen ansökan i 

konkurs vid Västmanlands tingsrätt 2019-01-14. Till konkursförvaltare 

förordnades advokaten Gustaf Pontén. 

 

Bolagets verksamhet är inriktad mot nordisk järnvägsinfrastruktur, 

järnvägsfordon och industri. Verksamheten omfattar uthyrning av tekniker 

och tillhandahållande av andra kvalificerade konsulttjänster samt 

produkter till företag inom järnväg- och tillverkningsindustri. 

Härutöver har bolaget bedrivit underhåll och service av lok, vagnar och 

andra järnvägsmaskiner, både på plats hos kunder och sedan 2017 även i 

egen lokverkstad i Karlstad. Verksamheten omfattade vid konkursutbrottet 

18 anställda, varav 13 tekniker, 2 ingenjörer och 3 i ledning / 

administration. Av personalen har 14 personer haft sin anställning i ett 

av Gad Tech AB helägt dotterbolag, vilken personal har hyrts in till 

moderbolag. Uppgifter om individuella lönevillkor etc. lämnas på 

begäran.  
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Bolaget har haft gott anseende inom branschen. Bland bolagets kunder kan 

nämnas välrenommerade företag som Bombardier, Green Cargo, Beacon Rail, 

Hector Rail, Infranord, Quintus m.fl. För en mer ingående beskrivning 

av de olika verksamhetsdelarna hänvisas till bolagets hemsida: 

http://www.gadmp.com/. Eftersom efterfrågan på bolagets tjänster är stor 

har konkursboet beslutat att fortsätta verksamheten i avvaktan på en 

försäljning av rörelsen.  

 

Rörelsens omsättning uppgick under 2017 till 15,7 Mkr, under vilket år 

verkstaden i Karlstad samt kontor i Stockholm etablerades. 

Årsredovisningen för räkenskapsåret bifogas som bilaga 1. Även 

årsredovisningen för personalbolaget bifogas, se bilaga 2. Enligt den 

preliminära resultatrapporten för räkenskapsåret 2018 ökade omsättningen 

under räkenskapsåret till 26,5 Mkr, se bilaga 3. Den preliminära 

balansrapporten för räkenskapsåret bifogas som bilaga 4. Främsta orsaken 

till konkursen står, enligt konkursbolagets ledning, att finna i höga 

kostnader för etableringen av lokverkstaden samt avsaknad av erforderlig 

finansiering. Konsultverksamheten skall däremot har uppvisat lönsamhet. 

 

Bolaget har hyrt verkstads- och kontorslokaler i Karlstad, se bilaga 5 

samt härutöver kontorslokaler i Västerås och Stockholm, se bilagorna 6 

och 7. Härutöver hyr bolaget kontorsrum i Arvika. För köpare som så 

önskar kan möjlighet finnas att inträda i dessa hyresavtal.  

 

En förteckning över bolagets verkstadsinventarier, inklusive sådan 

egendom som finns i servicebilar, samt kontorsinventarierna i Karlstad 

bifogas som bilaga 8. Kontorsinventarierna för kontoren i Västerås, 

Karlstad och Stockholm har förtecknats i bilaga 9. Härutöver finns 

telefoner och datorer m.m. hos anställda enligt bilaga 10. Bolaget äger 

respektive leasar de fordon som framgår av bilaga 11. Även viss IT-

utrustning är hyrd. Konkursboet planerar för en försäljning av egendomen 

som bolaget äger på offentlig auktion via Klaravik. Vid bud på rörelsen 

inklusive all eller viss egendom kan emellertid auktionsförfarandet 

avbrytas och egendomen försäljas till anbudsgivaren. 

 

För ytterligare information och tid för visning kontaktas 

konkursförvaltaren.  

 

http://www.gadmp.com/
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Skriftligt anbud på rörelsen skall vara konkursförvaltaren tillhanda 

torsdagen den 31 januari 2019, kl. 12:00. Anbud kan avse hela eller 

delar av rörelsen, dock ej enstaka inventarier. 

 

Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att ensidigt avbryta 

anbudsförfarandet. Konkursförvaltaren avser att slutförhandla 

köpeskillingen med de anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden. 

 

 

Strängnäs 2019-01-22 

 

Gustaf Pontén 


