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Till intressenter på Blowpoint AB:s rörelse

Ang. konkursen för Blowpoint AB
Rubr. bolag försattes efter egen ansökan i konkurs vid Eskilstuna
tingsrätt 2019-08-14, varvid advokaten Gustaf Pontén förordnades som
konkursförvaltare.
Konkursbolagets verksamhet har bestått i att bolaget under flera år
har utvecklat en alkoholmätare (”Blowpoint”) för användning i
offentliga miljöer. Företaget tilldelades för sin alkoholmätare pris
som Sörmlands främsta innovatör 2016. Produkten har testats av MHF med
mycket gott resultat, se www.mhf.se/omdomen/alkolas/blowpoint/ och
beskrivs som pålitlig och driftsäker.
Konkursbolaget har främst marknadsfört sin produkt gentemot hotell och
liknande offentliga miljöer men produkten kan även användas på större
myndigheter, företag och andra större arbetsplatser etc. För sålda
produkter finns idag en eftermarknad avseende kalibrering och
leveranser av engångsrör. Anledningen till konkursen har uppgivits
vara att bolaget ej har haft erforderlig finansiering för
marknadsföring av produkten.
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Konkursboet utbjuder härmed konkursbolagets rörelse till försäljning.
I överlåtelsen ingår:
-

Eget lager av befintliga färdiga produkter, komponenter och
reservdelar, demomaskiner m.m. Se bilaga 1.

-

Rätten till bolagets företagsnamn ”Blowpoint AB”.

-

Rätten till det registrerade varumärket ”Blowpoint” (svensk
registrering och EU-registrering till 2023 / 2024).

-

Rätten till domänen ”blowpoint.se”.

-

Kundregister med uppgifter om befintliga användare.

-

Uppgifter om leverantörer för tillverkning av produkten.

För en köpare finns även möjlighet att tillgodogöra sig know-how om
produkten och dess tillverkning m.m. från leverantörer och tidigare
anställd personal.
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 2019-10-07, kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles
liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.
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