
Advokatgruppen 
M e l l a n s v e r i g e  

PONTÉNS ADVOKATBYRÅ AB  KONTOR ESKILSTUNA    KONTOR STRÄNGNÄS   TELEFON   

Org. nr. 556716-9726  Rademachergatan 17   Skogsvägen 1 (ej postadress)  016-13 40 20 (Eskilstuna) 

Moms reg nr SE556716972601  632 18 ESKILSTUNA     0152-144 20 (Strängnäs)  

      KONTOR VÄSTERÅS  021-12 24 24 (Västerås) 

BANKGIRO: 5406-2179  E-POSTADRESS   Kristinagatan 15 (ej postadress) TELEFAX 

BANKGIRO KLIENTMEDEL: 5406-2245  advokaterna@advokatgruppen.net     016-13 66 90 

BANK: SEB  HEMSIDA www.advokatgruppen.net  

Advokat Curt Andén Eskilstuna / Strängnäs 2019-05-01 

Advokat Carlos Costa  

Advokat Maria Holmberg  

Advokat Anders Möller  

Advokat Gustaf Pontén  

Advokat Lars-Olov Thim  

Advokat Bengt Qvigstad  

Jur kand Jonas Halén 

Jur kand Hanna Malmbom 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Till spekulanter på M Fontana Bygg & Smidesservice AB 

 

 

M Fontana Bygg & Smidesservice AB, 556797-7953, har efter egen ansökan 

försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-04-24. 

Konkursförvaltare är advokaten Gustaf Pontén. 

 

Bolagets verksamhet, som startade 1991, består i utförande av 

byggnadssmide samt legotillverkning inom svetsning, bockning, klippning, 

borrning och håltagning. Härutöver tillverkar bolaget egna produkter, 

så kallade betong- och transportbaskrar. Bland bolagets kunder, som i 

första hand finns i Mälardalen och Stockholmsregionen, kan nämnas Skanska 

Sverige AB, HMB Construction AB, Peab Sverige AB, NCC Sverige AB, 

IN3PRENÖR AB, Veidekke Entreprenad AB m.fl. En förteckning över viktigare 

kunder bifogas som bilaga 1. Verksamheten får anses som väletablerad med 

gott renommé. Den är certifierad enligt SS-EN 1090-1 och ISO 3834-3. 

 

Rörelsen bedrivs i av närstående bolag förhyrda och för verksamheten 

anpassade lokaler på Pressargatan 5 (Vilsta industriområde) i 

Eskilstuna. Verkstadsytan uppgår till 1.751 kvm samt 600 kvm takad yta 

med travers. Hyran har intill konkursutbrottet uppgått till 1.306.860 kr 
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per år (varmhyra). Det ankommer på en köpare av rörelsen att träffa eget 

hyresavtal med fastighetsägaren. Kontaktuppgifter lämnas på begäran av 

förvaltaren.  

 

Rörelsens omsättning uppgick räkenskapsåret 2016/2017 till 31 Mkr och 

under räkenskapsåret 2017/2018 till 24 Mkr. Årsredovisningen för 

respektive räkenskapsår bifogas, se bilagorna 2 och 3. Enligt den 

preliminära resultatrapporten för perioden juli 2018 – februari 2019 

uppgick försäljningen för perioden till 20 Mkr, motsvarande en 

årsförsäljning om 30 Mkr, se bilaga 4. Balansrapport för nämnda period 

bifogas som bilaga 5.  

 

Personalen utgörs av 22 personer (inkl. VD), varav 19 i produktion och 

övriga i ledning, administration och redovisning. Samlade lönekostnader 

för perioden juli 2018 – februari 2019 framgår av resultatrapporten för 

perioden, se bilaga 4. Närmare uppgifter om individuella lönevillkor 

etc. lämnas på begäran. Det får noteras att vid rörelseöverlåtelse på 

grund av konkurs övertar köpare inte semesterlöneskulder eller andra 

skulder avseende personal.  

 

Verksamheten har bedrivits i oförminskad omfattning intill 

konkursutbrottet och drivs nu, i avvaktan på en överlåtelse av rörelsen, 

vidare av konkursboet. Efterfrågan på bolagets tjänster bedöms vara god.  

 

Den omedelbara orsaken till bolagets obestånd har av ägaren uppgivits 

vara att bolaget under innevarande räkenskapsår inte har fått betalt för 

ett större arbete (4 Mkr) som utförts åt en lokal kund i Eskilstuna. 

Förvaltaren har inte funnit anledning att ifrågasätta uppgiften. 

 

De huvudsakliga tillgångarna i konkursen utgörs av bolagets maskiner, 

verktyg, fordon och övriga inventarier förtecknade i bilaga 6. Verktyg 

och annan egendom som vid inventering fanns i fordon tillkommer. 

Härutöver finns ett lager av metallvaror etc. Bilagd förteckning över 

lagret, se bilaga 7, är upprättad per 2018-06-30. En aktuell lagerlista 

är under upprättande. Enär konkursboet fortsätter driften kan lagret 

ändå förändras fram till en överlåtelse. En rörelseöverlåtelse kan, om 

köparen så önskar, även innefatta immateriella rättigheter, såsom rätten 

till bolagets firma, varumärke samt domännamn, kundregister och 

telefonnummer etc. Vid överlåtelsen inneliggande order / pågående 
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arbeten kan överlåtas på köparen, i den mån kunderna accepterar köparen 

som ny leverantör.  

 

För ytterligare information och tid för visning kontaktas 

konkursförvaltaren.  

 

Skriftligt anbud på rörelsen skall vara konkursförvaltaren tillhanda 

torsdagen den 17 maj 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. 

 

 

Eskilstuna 1 maj 2019 

 

Gustaf Pontén 

 

Bilagor: 

1. Förteckning viktigare kunder 

2. Årsredovisning 2016/2017 

3. Årsredovisning 2017/2018 

4. Preliminär resultatrapport februari 2019 

5. Preliminär balansrapport februari 2019 

6. Förteckning inventarier m.m. 

7. Lagerlista 

8. Fotografier 

 

 

 


