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Till intressenter på rättigheterna till tjänsteplattformen Yosso AB

Ang. konkursen för Yosso AB, 559142-9856
Rubr. bolag försattes i konkurs vid Södertälje tingsrätt 2019-08-01,
varvid advokaten Gustaf Pontén förordnades som konkursförvaltare.
Bolagets verksamhet har bestått i utvecklandet av en tjänsteplattform
/ ett digital verktyg ”Yosso” avsett att användas av konsumenter och
hantverkare inför och vid genomförandet av konsumententreprenader.
Tjänsten finns i dag som en betaversion, se www.yosso.se. För närmare
beskrivningar av tjänsten hänvisas till hemsidan samt bilagorna 1
och 2. Enbart aktiverade utvecklingskostnader för Yosso uppgår cirka
2,1 Mkr.
Konkursboet utbjuder härmed konkursbolagets samtliga rättigheter till
”Yosso” till försäljning genom anbudsförfarande. I överlåtelsen ingår:
-

Upphovsrätten till tjänsteplattformen / projekteringsverktyget
”Yosso”. Betaversion. Rättigheterna till källkoden tillhör delvis
programvaruutvecklaren Ascentic. Det ankommer på en köpare att
träffa avtal med Ascentic om förvärv av källkoden.

-

Rätten till företagsnamnet ”YOSSO AB”.

PONTÉNS ADVOKATBYRÅ AB
Org. nr. 556716-9726
Moms reg nr SE556716972601

KONTOR ESKILSTUNA
Rademachergatan 17
632 18 ESKILSTUNA

BANKGIRO: 5406-2179
BANKGIRO KLIENTMEDEL: 5406-2245
BANK: SEB

E-POSTADRESS
advokaterna@advokatgruppen.net
HEMSIDA
www.advokatgruppen.net

KONTOR STRÄNGNÄS
Skogsvägen 1 (ej postadress)
KONTOR VÄSTERÅS
Kristinagatan 15 (ej postadress)

TELEFON
016-13 40 20 (Eskilstuna)
0152-144 20 (Strängnäs)
021-12 24 24 (Västerås)
TELEFAX
016-13 66 90

-

Rätten till domänen ”yosso.se”, eventuellt övriga domäner som
bolaget äger, samt befintlig hemsida.

-

Eventuella rättigheterna till det icke registrerade varumärket
”Yosso”.

-

Upphovsrätten till befintligt presentationsmaterial för
tjänsteplattformen / projekteringsverktyget som konkursbolaget
har tagit fram.

För den som så önskar kan möjlighet även finnas att överta
konkursbolagets telefonabonnemang samt leasingavtal för fordon.
Överlåtelse sker med friskrivning för konkursboet, varför en köpare
inför köpet noggrant måste undersöka och värdera konkursbolagets
rättigheter.
Anbud skall lämnas skriftligen och skall vara konkursförvaltaren
tillhanda senast 2019-09-12, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles
liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.
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