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Till intressenter på Gårdshallen.se / Agricom AB i konkurs

Ang. konkursen för Agricom AB, 559225-2018
Rubr. bolag försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt 2020-07-09,
varvid advokaten Gustaf Pontén förordnades som konkursförvaltare.
Bolagets verksamhet har bestått i att utveckla och driva en ehandelssite för nätförsäljning av jordbruksprodukter och liknande
produkter. Efter utvecklingen och marknadsföringsinsatser påbörjades
webbförsäljningen i april 2020, under namnet ”Gårdshallen.se”.
Webbförsäljningen har sedan pågått intill konkursen och webbsidan
hålls ännu öppen. Antalet registrerade kunder uppgick under perioden
april till juni till över 1.450 stycken och antalet genomförda order
till drygt 1.400. Omsättningen för den korta perioden uppgick till 1
Mkr exkl. moms.
Bolaget har haft ett mindre eget lager av produkter. Huvuddelen av
försäljningen har hanterats genom ”cross-docking”, det vill säga av
kund beställda varor har konkursbolaget i sin tur beställt från
tillverkare / återförsäljare och varorna har efter ompackning hos
konkursbolaget sänts vidare till kund.
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Orsaken till konkursen har uppgivits vara att bolaget har varit
underfinansierat i förhållande till de höga utvecklingskostnaderna för
försäljningsplattformen och tillhörande betalningslösningar.
Konkursbolaget har avtal med Vendre (www.vendre.se) om drift och
utveckling av tjänsteplattformen. Vendre äger mallen till
webbplattformen, medan konkursbolaget har upphovsrätten till den
specifika designen.
Konkursboet utbjuder härmed konkursbolagets samtliga immateriella
rättigheter för e-handelssiten till försäljning genom
anbudsförfarande. I överlåtelsen ingår:
-

Rätten till domänerna ”Gårdshallen.se” och ”gardshallen.se”

-

Konkursbolagets eventuella rättigheter till varumärket
”Gårdshallen.se” (ej registrerat varumärke)

-

Upphovsrätten till den för bolaget specifika designen av
webbsidan Gårdshallen.se (ej för Vendres mall)

-

Kundregister

-

Leverantörsregister

-

Avtal med leverantör av tjänsteplattformen, i den mån detta kan
överlåtas

Befintligt restlager av varor och inventarier ingår ej i överlåtelsen.
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 fredagen den 2020-08-07, kl 12.00. Fri prövningsrätt
förbehålles liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.
Konkurs-förvaltaren avser att slutförhandla buden med anbudsgivarna
med de högsta buden.
Eskilstuna 2020-07-21
Gustaf Pontén

Advokatgruppen
Mellansverige

2

