ANBUDSFÖRFRÅGAN
Halle Janemar AB, 556077-2906, (“Janemars”) försattes i konkurs den 4 januari 2021 vid
Uppsala tingsrätt. Advokaten Alexander Norman är förordnad konkursförvaltare.
Bolagets verksamhet har bestått av handel med i huvudsak dam- och herrkläder, dels via en
förhyrd lokal belägen på Svartbäcksgatan 10 i Uppsala, samt dels via e-handel. Janemars är
ett mycket välkänt och inarbetat butiksnamn i Uppsala med omnejd.
Ni har nu möjlighet att lämna anbud på verksamheten, dvs. varulager/inventarier och
uppgifter m.m. för bedrivande av e-handel via adressen www.janemars.se, samt Bolagets
konton i sociala medier (Instagram och Facebook). Aktuella inventeringslistor bilägges
denna anbudsförfrågan.
Ett skriftligt anbud, innefattande hela verksamheten, ska lämnas snarast, och senast
fredagen

den

15

januari

2021

kl.

13.00,

till

advokat

Alexander

Norman,

alexander.norman@zedendahl.se
Ange i anbudet om det är villkorat huruvida finansiering kan erhållas, alternativt om
finansiering redan är klar. Vi kommer i första hand att förhandla med anbudsgivare med klar
finansiering.
Ange även i anbudet en kort presentation av vem köparen är, samt önskad tillträdesdag.
Tillträde bör ske snarast.
Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt, vilket bl.a. innebär att konkursboet fritt kan
välja vilket bud som ska antagas. Därutöver har konkursboet rätt att avbryta
anbudsförfarandet och/eller sälja rörelsen innan anbudstidens utgång och utan någon
ytterligare kontakt med Er.
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Det åligger köparen att själv träffa nya eventuella avtal, av vad slag de vara må.
Konkursförvaltningen lämnar inga garantier här kring.
Observera att det är tillgångarna (inkråmet) i rörelsen som säljs och inte Konkursbolaget
(aktierna). Konkursbolaget ska med anledning av konkursen avvecklas när
konkursförvaltarens arbete är slutfört.
Samtliga tillgångar säljs i befintligt skick och konkursboet kommer friskriva sig från allt
ansvar avseende eventuella fel/brister i egendomen. Några garantier lämnas inte.
För visning av lokalen, och egendom till salu, kontakta undertecknad per mail eller telefon,
018 – 14 17 00.

Uppsala den 7 januari 2020
Alexander Norman
Konkursförvaltare

Bilagor
1. Förteckning varulager.
2.
3.

Förteckning inventarier.
Årsredovisning, räkenskapsåret 1/9-2018 – 31/8-2019.
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