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1	 Förkortningar	och	definitioner	

Acer Acer Inc.

Enterspace Enterspace AB, org.nr 559042-4064

International Enterspace International AB, org.nr 559118-9443

Koncernen Samtliga bolag i Starbreeze Group, se 2.2 nedan.

Nordea	 Nordea	Bank	Abp,	filial	i	Sverige

Production Starbreeze Production AB, org.nr 556292-1063

Publishing Starbreeze Publishing AB, org.nr 556779-9654

Rekonstruktören Advokat Lars Söderqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Rekonstruktionstidpunkten 3 december 2018

Smilegate Smilegate Holdings Inc.

Starbreeze Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932 

Studios Starbreeze Studios AB, org.nr 556558-4496
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning

Enligt 2 kap. 12 § första stycket lagen om företagsrekonstruktion ska rekonstruktören i 
samråd med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med företagsrekon-
struktionen ska uppnås (rekonstruktionsplan). Planen ska skickas till den tingsrätt som 
fattat beslut om företagsrekonstruktion och till borgenärerna. Detta dokument är avsett 
att utgöra en sådan rekonstruktionsplan. 

De uppgifter om valutakurser som publicerats på Sveriges Riksbanks webbplats 
(www.riksbank.se) har använts vid valutakonverteringar. Omräkningen av valutor har 
skett per den 3 december 2018, om inget annat anges.

2.2 Allmänt om koncernstrukturen 

Enterspace är dotterbolag till Starbreeze som är moderbolag i en koncern bestående av 
Starbreeze och ett antal dotterbolag. Utöver Enterspace fanns vid Rekonstruktionstid-
punkten ytterligare fyra dotterbolag i Sverige, International, Production, Studios och 
Publishing. Företagsrekonstruktion har inletts för Enterspace och samtliga nu nämnda bolag. 

Enterspace äger samtliga aktier i International. Företagsrekonstruktion inleddes även för 
International, men International har trätt i likvidation. International kommer att ansöka om 
att företagsrekonstruktionen för det bolaget ska upphöra. 

Härutöver hade Starbreeze vid Rekonstruktionstidpunkten ytterligare dotterbolag varav 
två i Sverige, tre i USA, två i Luxemburg, två i Belgien samt ett vardera i Frankrike, Spanien, 
Indien och Dubai. Starbreeze hade vid Rekonstruktionstidpunkten dessutom ett intresse-
bolag i Taiwan. 

För fullständig bild av Koncernen vid Rekonstruktionstidpunkten, se bilaga 1.

2.3 Beskrivning av verksamheten 

2.3.1 Verksamhetsöversikt

Koncernens verksamhet har bestått i att utveckla spel och upplevelser baserade på egna 
och andras rättigheter i egen regi samt därutöver i samarbete med ledande spelförläggare. 
Koncernen har strävat efter att skapa spännande, roliga och engagerade spelupplevelser. 
Verksamheten har bedrivits på den globala spelmarknaden. De spel som har utvecklats har 
främst varit riktade mot PC och konsol men även till andra plattformar som VR-plattformar 
och mobiltelefoner m.m. De egenutvecklade spelen har främst riktat sig till hängivna spelare 
med fokus på kärngenren, s.k. co-op förstapersonsskjutare. PAYDAY har varit det spel som 
varit mest framgångsrikt, såväl när det gäller mottagandet som i ekonomiskt hänseende. 
Försäljning har skett via distributörer och plattformsägare. 
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De bolag som det inletts företagsrekonstruktion för har haft olika uppgifter i Koncernen. 
Publishing har agerat som förläggare för såväl spel utvecklade inom Koncernen som för 
externt utvecklade spel. 

Production har innehaft stora delar av de immateriella rättigheterna till de egenutvecklade 
spelen relaterade till PAYDAY. 

Studios har varit det bolag som haft i allt väsentligt samtliga utvecklare anställda. Studios 
har verkat på uppdrag av framförallt Publishing och Production. 

Verksamheten i Enterspace har gått ut på att utveckla innehåll och teknik för virtuell verklighet 
och i International har bedrivits installation och drift av miljöer för virtuell verksamhet.

Se	nedan	figur	för	en	översiktlig	bild	av	bolagen	i	rekonstruktion.
 

2.3.2 Vision och affärsstrategi

Som redovisats ovan har Koncernen bedrivit verksamhet bestående i att skapa, förlägga och 
distribuera spel och andra underhållningsprodukter baserade på egenutvecklad design och 
licensierat innehåll.

Intäktsflödena	för	den	i	Koncernen	bedrivna	verksamheten	har	till	största	delen	emanerat	
från	Publishing,	som	varit	innehavare	av	flertalet	av	de	aktuella	rättigheterna.	Andra	bolag	i	
Koncernen har utfört arbete och levererat tjänster och internfakturerat för dessa. Härutöver 
har	verksamheten	i	viss	utsträckning	finansierats	genom	lån	mellan	koncernbolagen.
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Koncernen	hade	vid	Rekonstruktionstidpunkten	tagit	upp	extern	finansiering	genom	två	
konvertibla emissioner och två lån enligt vad som anges nedan. 

* En fast ränta löper med en räntesats om två procent fram till lånets förfallodag. Utöver 
den fasta räntan löper en ytterligare ränta om två procent om ingen konvertering sker fram 
till lånets förfallodag. Sker konvertering bortfaller skyldigheten att betala ränta i nämnda 
avseenden efter dagen för konvertering.

** Acer konverterade sin fordran mot aktier i april 2019.

*** Ytterligare pant i aktier i New Starbreeze Publishing AB.
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Emittent/ Långivare Typ Belopp Ränta Säkerhet m.m.
Låntagare  

Starbreeze Smilegate Konvertibel 215 MSEK 2 + 2 %* Nej

Starbreeze Acer Konvertibel 75 MSEK 1 % Nej**

Publishing Nordea Lån 150 MSEK STIBOR 3M  Pant i aktier i
    + 3,5 % Publishing och 
     Production, samt 
     garantier från 
     Starbreeze och 
     Production.***

International Nordea Lån 30 MSEK STIBOR 3M  Pant i aktier i 
    + 4 % Enterspace och 
     International samt 
     garantier från Enter-
     space och Star-
     breeze.



3 Kort om Enterspace

3.1 Information

Enterspace registrerades hos Bolagsverket den 17 december 2015. 

Enterspace har bedrivit utveckling av innehåll och teknik för högkvalitativa virtuella 
verklighetsupplevelser, s.k. virtual reality, för användning på allmänt tillgängliga besöks-
anläggningar. Enterspace har haft en anläggning för s.k. Location Based Entertainment, dvs. 
ett VR-center, i hyrda lokaler på Sveavägen 14 i Stockholm. Lokalen är ca 1 000 kvm. 
Hyreskontraktet löper från den 1 maj 2017 – 31 december 2021. Hyreskontraktet är förenat 
med ett avstående av besittningsskyddet. För denna verksamhet har Enterspace haft fem 
heltidsanställda	och	flera	timanställda,	totalt	ca	10	-12	anställda.	Efter	omfattande	ombygg-
nationer och anpassningar startade verksamheten startade efter sommaren 2017.

Den 30 juni 2017 förvärvades samtliga aktier i Enterspace av Starbreeze.

Den 1 augusti 2017 ingick Enterspace ett avtal med Emaar Entertainment LLC, nedan Emaar, 
angående driften, kostnaderna och fördelningen av vinst hänförlig till verksamheten i 
Dubai. Anledningen till att avtalet träffades med Emaar var att verksamheten skulle bedrivas 
i	den	nöjespark	som	finns	i	det	köpcentrum	som	förvaltas	av	Emaar.	Bland	andra	åtaganden	
skulle	Enterspace	tillhandahålla	VR-utrustning	och	VR-upplevelser.	För	att	finansiera	åtag-
andena enligt avtalet med Emaar upptog International ett lån hos hos Nordea. Starbreeze och 
Enterspace har garanterat Internationals förpliktelser. 

Enterspace har vidare ingått ett avtal om 47,8 MSEK med ett samriskbolag i Taiwan, StarVR 
Corporation	angående	finansiering	av	verksamheten	i	Dubai.	StarVR	Corporation	levererade	
VR-teknik till VR-centren.

Överskådligt kan de olika avtalen avseende engagemangen i Dubai beskrivas enligt nedan 
angiven skiss
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Under hösten 2018 inledde Enterspace och Emaar diskussioner om att samarbetet skulle 
avslutas genom att Emaar skulle köpa Enterspace utrustning och utvecklade upplevelser och 
fortsätta verksamheten utan Enterspace. Den 4 november 2018 enades Enterspace och Emaar. 
Uppköpsavtalet innebar att Emaar skulle överta verksamheten i Dubai och för den betala 2,8 
MUSD. Ett avtal undertecknades av Enterspace och sändes den 26 november 2018 till Emaar 
för underskrift. Vid tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet var avtalet undertecknat av 
Enterspace. Enterspace har fullgjort sina skyldigheter enligt det överenskomna avtalet vari 
innefattas leverans av egendom som ägts av Enterspace. Emaar har mottagit den av Enters-
pace levererade egendomen. Oaktat att Emaar mottagit av Enterspace fullgjorda förpliktelser 
enligt avtalet har Emaar underlåtit att betala överenskommen köpeskilling. Emaar bestrider 
kravet från Enterspace och anger som grund att Emaar aldrig undertecknat avtalet. Eventu-
ella rättsliga åtgärder måste enligt avtalet vidtas genom skiljeförfarande i London, och för 
avtalet gäller engelsk rätt. 

3.2 Aktier

Registrerat antal aktier: 1 733
Registrerat aktiekapital: SEK 86 650

3.3 Styrelse och ledande befattningshavare

Vid Rekonstruktionstidpunkten bestod funktionerna i Enterspace av nedan angivna 
personer. 

Styrelse: Bo Andersson Klint (ordförande)
 Sebastian Ahlskog
 Mikael Nermark 

Verkställande direktör:  Bo Andersson Klint

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)
 Nicklas Kullberg (huvudansvarig)

Styrelsen och den verkställande ledningen har genomgått vissa förändringar sedan 
Rekonstruktionstidpunkten. Vid tidpunkten för ingivandet av rekonstruktionsplanen 
består funktionerna i Enterspace av nedan angivna personer. 

Styrelse:  Torgny Hellström (ordförande)
 Jan Benjaminson
 Kerstin Sundberg

Verkställande direktör: Mikael Nermark

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)
 Nicklas Kullberg (huvudansvarig)
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3.4 Borgenärer m.m.

Per den 30 september 2019 uppgick Enterspace skulder till 34 184 391,30 kronor.

Borgenärerna per den 30 september 2019 följer av bouppteckningen, se bilaga 2.

Den verksamhet som tidigare bedrivits i Enterspace har, som närmare redogörs för nedan i 
4.11, avvecklats pga. olönsamhet. Hyreskontraktet hänförligt till den lokal från vilken verksam-
heten bedrevs löper till den 31 december 2021. Det innebär att hyresvärden har en betydande 
fordran avseende återstående hyresbetalningar. Mot denna bakgrund är det bästa för borge-
närskollektivet att träffa en uppgörelse med hyresvärden eller överlåta hyreskontraktet med 
hyresvärdens godkännande. För närvarande pågår diskussioner om överlåtelse av hyreskon-
traktet per januari 2020. Mot denna bakgrund bedöms det att fortsatta hyresbetalningar ska ske 
samt även betalningar nödvändiga vården av lokalen, såsom el, värme, vatten och larm.
 

4 Rekonstruktionsutredning

4.1 Inledning

Enligt 3 kap. 11 § lagen om företagsrekonstruktion ska det till en gäldenärs begäran om 
ackordsförhandling fogas en berättelse från rekonstruktören. Berättelsen ska innehålla en 
redogörelse för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter, en översikt över tillgångar 
och skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs, upplysning om 
huruvida	det	förekommit	transaktioner	som	kan	bli	föremål	för	återvinning,	om	det	finns	an-
ledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot borgenärer och hur gäldenären 
har fullgjort sin bokföringsskyldighet. Rekonstruktörens berättelse, inklusive redogörelsen 
för orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter och obestånd, lämnas i syfte att ge ett 
underlag för borgenärerna när de ska ta ställning till gäldenärens ackordsförslag.

Rekonstruktören har i anledning av sin utredning i ovan angivna delar inhämtat uppgifter 
från i huvudsak nedan angivna personer i Koncernen som vid tidpunkten för informations-
inhämtandet hade nedan angivna roller.

 - Mikael Nermark, verkställande direktör
 - Charlotte Albertsson, controller 
 - Maeva Sponbergs, kommunikationschef 
 - Claes Wenthzel, ekonomichef (CFO)
 - Johanna Wikland, personalchef 
 - Sara Strömberg, platschef VR-centret 
  Stockholm samt även engagerad i etableringen i Dubai

Utöver ovan har granskning skett av Enterspace räkenskaper för perioden från den 2 
september 2018 fram till och med Rekonstruktionstidpunkten samt översiktligt för tidigare 
perioder. Vidare har bankkontoutdrag, skattekontoutdrag, protokoll m.m. granskats.

Den ovan angivna granskningen har genomförts med biträde av Grant Thornton.
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4.2 Redovisningens uppbyggnad och skick

4.2.1 Bokföringens fullgörande

Starbreeze har haft egna anställda som har hanterat den löpande bokföringen. För samtliga 
bolag i Koncernen har redovisningssystemet Xledger använts. Redovisningen m.m. kan 
beskrivas enligt följande. 

Kundreskontran har varit helt integrerad med huvudboken och övriga delsystem. Faktu-
reringsmodulen har varit direkt integrerad med kundreskontran. Alla transaktioner har 
hanterats och godkänts direkt i affärssystemet och ekonomipersonalen har inte behövt logga 
in	på	internetbanken	eller	göra	filöverföringar	med	betalningsuppdrag	till	banken	för	att	
beordra betalningar. Alla transaktioner på bankkontot har återrapporterats vidare vilket gjort 
det möjligt för systemet att automatiskt stämma av relevanta bankkonton mot huvudboken 
dagligen och automatiskt bokföra bankavgifter och andra transaktioner.

I Xledger har vidare funnits inbyggda funktioner för att skanna och OCR-tolka fakturor. 
Leverantörsfakturor har skannats in i systemet och alla fakturor har OCR-tolkats och 
verifikationer	har	skapats	automatiskt.	Efter	inskanning	och	automatisk	kontering	har	
ekonomipersonalen	kunnat	gå	in	och	vid	behov	komplettera	verifikationen	innan	den	
bokförts. Alla utbetalningar av leverantörsfakturor har skett per automatik vid förfallo-
datum. Utbetalningarna har godkänts i en särskild funktion och systemet har hanterat 
även godkännande två i förening. Alla genomförda utbetalningar har återrapporterats per 
automatik och reskontran uppdaterats automatiskt när betalning skett.

I	Xledger	finns	inbyggda	funktioner	för	elektronisk	attest	och	arbetsflöde.	När	fakturor	blivit	
skannade och tolkade har de gått ut i organisationen för elektronisk attest.

Periodiseringar av intäkter och kostnader har gjorts löpande och periodiserats direkt vid 
ankomst av faktura. Återläggning av periodiserade intäkter och kostnader har skett månads-
vis återlagts per automatik. 

Verifikat	inklusive	kund-	och	leverantörsfakturor	har	funnits	tillgängligt	i	elektronisk	form	i	
bokföringsprogrammet Xledger.  

Enterspace	har	för	den	granskade	perioden	använt	olika	verifikationsserier	för:

 - Avsättning/Periodiseringar (AD)
 - Bankdokument (BA)
 - Huvudbok (GL)
 - Direktremittering -LEV (DR)
 - Ingående faktura (AP)
 - OCR inbetalning (OCR)
 - Försäljningsfaktura (SO)
	 -	 Avskrivningsverifikat	(AM)
 - Mervärdesskatt (VAT)
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Avseende fullständigheten har kontrollerats att bokföring skett utan uppehåll eller tomma
verifikationer	under	perioden	2018-09-02	-	2018-12-03.

4.2.2  Kostnadsställen och projekt

Enterspace har haft projektredovisning som kopplats till projekt. I tabellen nedan listas de
tio största projekten i Koncernen beräknat på kostnadsmassan. De två sistnämnda projekten
är hänförliga till VR.

4.2.3  Översiktlig kontroll av huvudboken

Genom dataanalys har ett s.k. Journal Entry Test (JET) utförts. Syftet med testet är att bedöma 
fullständighet men också att belysa eventuella avvikelser i bokföringen gällande behörighet, 
attester, avvikande bokföring m.m.

Analysen	avser	bokföring	för	perioden	2018-09-01	till	och	med	2018-12-31.	Alla	verifikationer	
som	finns	med	i	bokföringen	har	granskats.	Vid	stickprovsuppföljningar	av	analysens	utfall	
har	endast	verifikationer	valts	ut	inom	intervallet	2018-09-02	till	och	med	2018-12-03.

Bokföringsfilen	samt	kompletterande	material	har	inhämtats	direkt	från	bolagens	bokfö-
ringsprogram Xledger samt från respektive redovisningsansvarig.

Den utförda granskningen presenterar resultat för följande frågeställningar:

• Fullständighetstest av transaktioner
• Antal bokningar per konto samt belopp
• Sammanställning av bokningar per användare samt matchning mot anställning
• Bokningar med ovanliga datum
• Bokningar utan beskrivning
• Jämna 100 000, 10 000 samt 1 000 kr-bokningar

Kontroll har skett av transaktionernas fullständighet i den erhållna huvudboken vilket 
utförts utan några noteringar om avvikelser.
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Namn Varuinköp Ext.kostn. 1 Ext.kostn. 2 Personal- Totala Ägare
    kostnader kostnder 

9213 – Games OTWD Sweden 161 553 754 39 736 676 15 370 794  216 661 224 Publishing

929 – CrossFire 47 226 984 44 550 12 648 020  59 919 554 Publishing

919 – PAYDAY 2 46 979 874 1 148 551 8 700 009  56 828 433 Production 

1000 – Publishing 47 360 463 689 546   48 050 010 Publishing

9213 – Games OTWD Sweden 948 290 3 308 051 1 495 812 37 142 287 42 894 440 Studios

27000 – Prince 16 398 529 2 515 917 7 706 698  26 621 145 International

919 – PAYDAY 2 853 673 628 593 448 988 20 184 293 22 115 547 Studios

91912 – PAYDAY Mobile 11 014 856  1 550 117  12 564 973 Production

25810 – SV14 Venue 2 045 358 3 968 968 300 742  6 315 068 Enterspace

3041 – StarVR Corporation 4 224 230 59 490 1 609 468  5 893 189 Starbreeze



Störst antal bokningar har utgjorts av normala verksamhetskonton som leverantörsskulder,
bank och olika mervärdesskattekonton men även avskrivningskonton för inventarier
då avskrivningarna gjorts automatiskt för respektive inventarie. Det har konstaterats att
750 bokningar gjorts på intäktskontot VR Sveavägen. Vid en kontroll av det stora antalet
bokningar har det visat sig att kassaredovisning inte gjorts en per dag utan att Enterspace
bokfört exempelvis varje babs, stripe, lets deal och ticketing hub-försäljning för sig, vilket
kan generera upp till ca fem bokningar per dag.

En sammanställning har även gjorts av bokningar per användare, denna har sedermera
stämts av mot anställningslistan. Några avvikande bokningar/attesteringar jämfört med
anställningslistan har inte noterats.

4.2.4 Månadsavstämning

Bokföringsnämnden (BFNAR 2001:2 p. 9, Löpande bokföring) anger att det är nödvändigt att 
löpande under året göra avstämningar av bokföringen för att den ska vara tillförlitlig som 
beslutsunderlag. Avstämningar bör göras enligt fasta rutiner som beskrivs i systemdokumen-
tation. Noterade differenser ska justeras så snart det kan ske (BFL 5:10).

Enligt ekonomihandboken ska det göras månadsavstämningar i enlighet med instruktion
och checklista. Månadsavstämningen har gjorts av respektive redovisningsansvarig per
bolag och rapporterats i Xledger. Konsolidering har sedan gjorts i programmet Cognos
Controller. Månadsavstämningar har gjorts på koncernnivå.

Enligt ekonomihandboken ska det också göras kvartalsrapporter. Styrelsen har tagit del
av samtliga kvartalsrapporter.

4.2.5 Impairment test

Enterspace har haft som rutin att i samband med bokslutsarbetet genomföra ett impairment 
test (även kallat nedskrivningsprövning) av sina tillgångar. Några regelbundna, planerade 
impairment test har inte enligt uppgift skett under ett verksamhetsår med förbehåll emeller-
tid om något oplanerat inträffats.

En mall för genomförande av nedskrivningsprövningen har funnits vilken har använts 
konsekvent genom verksamheten.  

4.2.6  Kassaförsäljning

Enterspace har, i lokalen på Sveavägen i Stockholm, genomfört kontantförsäljning. 
Enterspace har använt kassasystemet Anker Solutions och enligt bolaget har det skett en 
daglig manuell överföring till bolagets redovisning i Xledger. Biljettförsäljningen har skett 
via systemet Ticketing Hub. Kassaredovisningen har inte gjorts en per dag utan Enterspace 
har bokfört t.ex. varje babs, stripe, lets deal och ticketing hub-försäljning för sig vilket kunde
generera upp till ca fem bokningar per dag.
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4.2.7  Intern rapportering och styrelsens arbete

Styrelsen ska enligt 8 kap. 5 § aktiebolagslagen meddela skriftliga instruktioner om 
utformning och tidpunkter för rapportering som behövs för att den ska kunna utföra sina
huvuduppgifter att följa bolagets och koncernens utveckling.

Den interna rapporteringen från Xledger har utgjorts av bl.a. balans- och resultaträkningar 
på bolagsnivå samt för hela Koncernen. I Xledger har även interna rapporter kunnat
tas fram per segment, projekt och kostnadsställe. Dessa inkluderar koncerninterna
transaktioner. Några rapporter direkt ur Xledger där koncerninterna elimineringar har
gjorts	finns	inte.	Enterspace	konsoliderar	Koncernen	i	ett	separat	program	som	heter
Cognos Controller. Utifrån de konsoliderade rapporterna har sedan tagits fram en månads-
rapport fram där en presentation gjorts av intäkter & kostnader inklusive marginal,
EBITDA	etc.	samt	även	balansräkning	och	kassaflöde	för	månaden.	Styrelsen	har	även	fått
kvartalsrapporter som strukturerats på likartat sätt.

Det har inte funnits något som skulle indikera på att aktiebolagslagens 8 kap. 5 § inte skulle 
ha följts. 

4.2.8  Årsredovisning 2017 och rapporter per Rekonstruktionstidpunkten

Enterspace senast avlämnade årsredovisning vid Rekonstruktionstidpunkten avser räken-
skapsåret	2017.	Den	avlämnade	revisionsberättelsen	var	omodifierad	innebärande	att	
revisorn inte hade något att anmärka på. 

Senast avlämnade kvartalsrapport per Rekonstruktionstidpunkten avsåg Q3 2018 och har
undertecknats av styrelsen och Enterspace revisor den 6 november 2018.  

Det kan konstateras att koncernredovisningen för Koncernen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt
International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits
av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden med undantag för att omvärde-
ring av skulder i stället har värderats till verkligt värde över resultaträkningen.

4.2.9 Årsredovisning 2018

Enterspace har efter Rekonstruktionstidpunkten avgivit årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. 

I den avlämnade revisionsberättelsen har revisorn anmärkt på att avdragen skatt och sociala 
avgifter	vid	flera	tillfällen	inte	betalats	i	rätt	tid.

Årsredovisningen för Enterspace har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingen av tillgångarna har gjorts enligt fortlevnadsprincipen. 
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4.3 Slutsats avseende ekonomisystem

Rekonstruktörens bedömning är att Enterspace ekonomisystem, Xledger, är ett ekonomi-
system som är väl anpassat till verksamheten. Bokföringsrutiner och månadsbokslut bedöms
normala för Enterspace verksamhet och omfattning. Det torde därför inte vara något
problem att kunna följa Enterspace resultat och ställning löpande, varför Rekonstruktören
bedömer att huvudsaksrekvisitet har uppfyllts.  

4.4 Översikt över tillgångar respektive eget kapital och skulder

Nedan följer en översikt över Enterspace tillgångar respektive eget kapital och skulder per 
den 31 december 2018. Angivna belopp svarar mot bokförda värden.
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Tillgångar TSEK TEUR TUSD

Anläggningstillgångar   

Finansiella anläggningstillgångar   

Ägarintresse i övriga företag 12 1 1

Andra långfristiga fordringar 24 2 3

Summa anläggningstillgångar 36 3 4

   

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m.   

Färdiga varor och handelsvaror 44 4 5

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 160 16 18

Fordringar koncernföretag 2 0,2 0,2

Övriga fordringar 493 48 55

Förutbetalda kostnader och 522 51 58
upplupna intäkter   

Kassa och bank   

Kassa och bank 800 78 89

Summa omsättningstillgångar 2 021 197,2 225,2

Summa tillgångar 2 057 200,2 229,2



För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen, se bilaga 3.

4.5 Tidpunkt för och orsakerna till Enterspace betalningssvårigheter och obestånd

Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och 
denna oförmåga inte endast är tillfällig. För att bedöma tidpunkten för obeståndet måste en 
bedömning göras av hela den ekonomiska situationen.

Rekonstruktören har analyserat resultatutveckling, kassalikviditet och krediter i Enterspace. 
Granskning har även gjorts av betalningsanmärkningar och förelägganden samt andra 
företagsspecifika	förhållanden	som	påverkat	obeståndstidpunkten.
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Tillgångar TSEK TEUR TUSD   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 87 8 10

Avsättning till utvecklingsfond 4 086 398 452

   

Fritt eget kapital   

Överkursfond 1 332 130 147

Balanserad vinst eller förlust 41 848 4 075 4 629

Årets resultat -64 456 -6 276 -7 130

Summa eget kapital -17 103 -1 665 -1 892

   

Kortfristiga skulder   

Förskott från kunder 65 6 7

Leverantörsskulder 2 263 220 250

Skulder till koncernbolag 3.329 324 368

Skatteskulder 1.192 116 132

Övriga kortfristiga skulder 937 91 104

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 376 1 108 1.258

Summa kortfristiga skulder 19 162 1 865 2 119

Summa eget kapital och skulder 2 059 200 227



4.5.1 Resultatutveckling

Omsättning och resultat utgör två viktiga mått på företagets utveckling. Vid hög omsätt-
ningstillväxt kan en tillfällig nedgång i lönsamhet accepteras då tillväxten ofta är förenad 
med marknadsinvesteringar. 

Enterspace totala intäkter under år 2018 uppgick till 25,99 MSEK. Intäkterna består främst av 
en periodiserad intäkt från samriskbolaget StarVR Corporation avseende marknadsföring 
(totalt 17,8 MSEK) samt koncerninterna intäkter främst från dotterbolaget International 
(totalt 4,6 MSEK). I snitt uppgår intäkterna från dessa två till 91 procent av de totala 
intäkterna.
 
StarVR Corporation är en joint venture mellan Acer och Starbreeze och är noterat på Taipei
Exchange. Enterspace ingick år 2017 ett avtal med StarVR Corporation där Enterspace
erhöll 47,8 MSEK som dels har redovisats som intäkt i form av marknadsföring av StarVR
Corporation produkter, dels som lån. Avtalet innebar att Enterspace skulle återbetala
StarVR Corporation genom intäktsdelning av intäkterna i VR centret i Dubai. Återbetalnings-
skyldigheten avseende lånet är således villkorat. För det fall villkoren inte uppfylls
aktualiseras ingen betalningsskyldighet.

Enligt grafen nedan genererade Enterspace under år 2018 positiv bruttovinst under tre
månader, resterande månader samt på totalnivå har bruttovinsten varit negativ. Resultatet
sjönk drastiskt i december på grund av nedskrivning av tillgångar (fast egendom VRcenter
på Sveavägen samt datorer).
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Nedan följer en lista över totala intäkter per kund (fem största) år 2018:

Kund Totalt 2018

StarVR Corporation 8 256 000,00
Enterspace International AB 4 730 718,00
Starbreeze Studios AB 59 648,45
Nordea Bank AB 56 628,00
Keolis Sverige AB 52 720,00

 
4.6 Kassalikviditet och kassabehållning

Nyckeltalet visar betalningsberedskapen på kort sikt. Om kassalikviditeten är 100 procent 
eller mer, betyder det att företaget kan betala alla sina kortfristiga skulder direkt. Om 
kassalikviditeten är lägre än 100 procent kan företaget vara tvunget att avveckla långfristiga 
tillgångar eller ta upp nya lån för att betala sina kortfristiga skulder. I tabellen nedan har 
vi beräknat kvoten i procent av kortfristiga tillgångar/kortfristiga skulder.

Nedanstående graf exkluderar koncerninterna transaktioner. Enterspace har haft en god
kassabehållning samt kassalikviditet i början av räkenskapsåret som hastigt minskat på
grund av höga kostnader. Kassalikviditeten sjönk under 100 procent redan i januari och
återhämtade sig under juni månad. Under året tog Enterspace ett lån från Starbreeze, vilket
gjorde att kassabehållningen steg tillfälligt. Kassabehållningen och kassalikviditeten
rörde sig åt samma håll förutom i mars där Enterspace bokade upp en kundfordran mot
StarVR om 8 MSEK som påverkade kassalikviditeten positivt men utan att det påverkade
kassabehållningen.

Enterspace har ett lån från StarVR Corporation, se ovan, som redovisats till ett belopp om
36,5 MSEK. Enterspace har även under året mottagit lån från Starbreeze om 17 MSEK. 
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4.6.1 Betalningsanmärkningar

Det	har	noterats	att	några	betalningsanmärkningar	eller	förseningsavgifter	inte	finns	
registrerade på Enterspace. 

4.6.2  Sammanfattande analys av orsak till obestånd och tidpunkt för obestånd

Enterspace kassabehållning samt likviditet har enligt Rekonstruktörens bedömning varit 
direkt	beroende	av	moderbolaget	Starbreeze	finansiering.	Rekonstruktörens	slutsats	är	därför	
att tidpunkten för obestånd för Enterspace inträffade i samband med moderbolagets tid-
punkt, dvs. i samband med ansökan om företagsrekonstruktion. 

För närmare beskrivning av bedömningen av Starbreeze obeståndstidpunkt, se rekonstruk-
tionsplan avseende Starbreeze, Production, Publishing och Studios.

4.7 Bouppteckning

Till skrivelsen ska fogas en förteckning över boets tillgångar och skulder som har upprättats 
av rekonstruktören enligt 3 kap. 14 § lagen om företagsrekonstruktion tidigast tre månader 
innan ansökan om ackordsförhandling gjordes samt den senaste balansräkningen.

Rekonstruktören har upprättat en bouppteckning avseende Enterspace, se bilaga 2.

4.8 Återvinningsbara transaktioner 

Enligt 3 kap. 11 § lagen om företagsrekonstruktion ska berättelsen från rekonstruktören, 
som ska fogas till gäldenärens begäran om ackordsförhandling, innehålla upplysningar om 
huruvida egendom har frångått gäldenären, dvs. Enterspace, under sådana förhållanden att 
egendomen kan återvinnas. Upplysningarna om återvinningsbara transaktioner lämnas i 
syfte att ge ett underlag för borgenärerna när de ska ta ställning till gäldenärens ackordsför-
slag. Existensen av återvinningsbara transaktioner kan påverka fördelningen av gäldenärens 
medel mellan borgenärerna samt påverka gäldenärens möjligheter att fullfölja ackordet.

Återvinning av en rättshandling innebär i korthet att den egendom som utgivits av gälde-
nären genom rättshandlingen ska återbäras. Om gäldenärens motpart erhållit rättigheter, 
exempelvis säkerhetsrätter, innebär återvinningen att sådana rättigheter förfaller. Gäldenären 
är samtidigt skyldig att återlämna eventuellt vederlag som mottagits från motparten genom 
den återvunna rättshandlingen. 

Förutsättningarna för återvinning framgår i huvudsak av 4 kap. 5-13 §§ konkurslagen. 
Reglerna är omfattande och återges inte här. Generellt kan sägas att återvinningsreglerna tar 
sikte på rättshandlingar som varit till nackdel för borgenärerna och som företagits inom viss 
tid före ansökan om företagsrekonstruktion. 
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Återvinning under företagsrekonstruktion kan endast ske om ett offentligt ackord, dvs. en 
ekonomisk uppgörelse mellan gäldenären och borgenärerna, fastställs av rätten. Talan om 
återvinning får väckas av antingen rekonstruktören eller av en borgenär vars fordran om-
fattas av ett offentligt ackord. Talan väcks genom ansökan om stämning i allmän domstol. 
Sådan talan måste väckas före det sammanträde för ackordsförhandling som ska hållas enligt 
3 kap. 13 § lagen om företagsrekonstruktion. En borgenär som vill väcka en återvinningstalan 
under företagsrekonstruktionen måste underrätta rekonstruktören om detta. I annat fall tas 
inte begäran om återvinning upp till prövning. Vad som vinns genom en talan om åter-
vinning tillkommer, efter att återvinningskäranden fått ersättning för sina kostnader, de 
borgenärer som omfattas av det offentliga ackordet. Om en borgenärs talan om återvinning 
lämnas utan bifall av rätten är återvinningskäranden skyldig att ersätta motpartens rätte-
gångskostnader.

Rekonstruktören har utrett om det förekommit återvinningsbara transaktioner i Enterspace.
Utredningen har primärt inriktats på rättshandlingar avseende belopp som är väsentliga
i förhållande till Enterspace tillgångar och verksamhet och har huvudsakligen utförts genom 
granskning av Enterspace räkenskaper och kontakter med företrädare för Enterspace och 
övriga bolag i Koncernen. Granskning har mot den bakgrunden skett av betalningar över-
stigande 100 tSEK och granskningen omfattar perioden 2018-09-02 - 2018-12-03.

Utredningen har genomförts av Rekonstruktören och, som ovan har anförts, delvis med
hjälp av Grant Thornton. Det kan vad avser bedömningen beträffande återvinning noteras
att ovan anges att tidpunkt för Enterspace obestånd bedöms vara i samband med att bolaget
ansökt om företagsrekonstruktion.

Några	transaktioner	som	bedöms	som	återvinningsbara	har	inte	identifierats.	

4.9 Övrig granskning av betalningars förenlighet med lag

Vid ovan angiven granskning hänförlig till återvinning har genomgång skett av betalningar
tre månader före tidpunkten för inträdandet av företagsrekonstruktionen. Vid denna gransk-
ning har även genomgång skett av betalningarnas förenlighet med övrig aktuell lagstiftning 
såsom aktiebolagslagen och vad avser brott i samband med verksamheten.

Utbetalningar till leverantörer enligt bokföringen för perioden 2018-09-02 – 2018-12-03 
har sammanställts nedan. Urvalet består vad avser denna granskning av betalningar som 
individuellt överstiger 100 tSEK eller där utbetalning skett till samma leverantör om totalt 
överstigande 100 tSEK.  

Det framgår nedan att Enterspace inte haft många transaktioner till leverantörer under 
perioden.
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Uppställningen 

Notering 1 nedan utgörs av betalningar inom 30 dagar från fakturadatum (ankomstdatum).
Notering 2 nedan utgörs av betalningar efter 30 dagar från fakturadatum (ankomstdatum). 

Vid kontroll av övriga fakturor har inga avvikande noteringar gjorts avseende betalnings-
tidpunkt.
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Leverantör Ver. Faktura datum Datum för betalning Valuta Faktura belopp Betalt belopp  Konto Not.
Jack Langley DR 18-09-30 18-10-10 GBP 4 762,21 55 327,83 2440 
Jack Langley DR 18-10-31 18-11-22 GBP 4 669,59 54 538,94   
      109 866,77  1,2
        
Jan Breens Independent DR 18-09-20 18-10-01 GBP 7 295,91 85 112,40
Contractor       2440 
Jan Breens Independent DR 18-10-18 18-10-30 GBP 10 007,89 117 373,22
Contractor      202 485,62   1
                
Martin & Servera AB   18-09-21 18-10-01 SEK 3 856,00 3 856,00 2440 
Martin & Servera AB DR 18-09-28 18-10-08 SEK 9 868,00 9 868,00  
Martin & Servera AB DR 18-09-30 18-10-10 SEK 1 935,00 1 935,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-02 18-10-12 SEK 6 240,00 6 240,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-09 18-10-19 SEK 474,00 474,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-05 18-10-19 SEK 6 220,00 6 220,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-10 18-10-20 SEK 11 045,00 11 045,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-16 18-10-30 SEK 6 375,00 6 375,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-19 18-10-30 SEK 7 498,00 7 498,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-12 18-10-30 SEK 11 090,00 11 090,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-23 18-11-02 SEK 2 700,00 2 700,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-26 18-11-09 SEK 16 873,00 16 873,00  
Martin & Servera AB DR 18-10-30 18-11-16 SEK 6 515,00 6 515,00  
Martin & Servera AB DR 18-11-09 18-11-19 SEK 3 668,00 3 668,00  
Martin & Servera AB DR 18-11-07 18-11-19 SEK 7 802,00 7 802,00  
Martin & Servera AB DR 18-11-02 18-11-22 SEK 14 847,00 14 847,00  
Martin & Servera AB DR 18-11-13 18-11-23 SEK 5 033,00 5 033,00  
Martin & Servera AB DR 18-11-20 18-11-30 SEK 8 651,00 8 651,00  
Martin & Servera AB DR 18-11-23 18-12-03 SEK 5 940,00 5 940,00  
 DR     136 630,00  1
Martin & Servera Aktiebolag  18-08-24 18-09-04 SEK 3 196,00 3 196,00 2440 
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-08-21 18-09-04 SEK 4 966,00 4 966,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-08-28 18-09-07 SEK 14 854,00 14 854,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-08-29 18-09-08 SEK 450,00 450,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-08-31 18-09-10 SEK 7 089,00 7 089,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-09-03 18-09-12 SEK 55,00 55,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-09-04 18-09-13 SEK 9 121,00 9 121,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-09-11 18-09-21 SEK 5 207,00 5 207,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-09-07 18-09-21 SEK 15 781,00 15 781,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-09-14 18-09-24 SEK 6 938,00 6 938,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-09-18 18-09-28 SEK 6 903,00 6 903,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-09-25 18-10-05 SEK 7 364,00 7 364,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-10-01 18-10-11 SEK 89,00 89,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-11-01 18-11-12 SEK 115,00 115,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-11-01 18-11-12 SEK 450,00 450,00  
Martin & Servera Aktiebolag DR 18-11-23 18-12-03 SEK 450,00 450,00  
 DR     83 028,00  1
        



Grafen	nedan	visar	genomsnittliga	dagar	som	har	förflutit	intill	att	respektive	leverantör
har fått betalt för sin faktura. Syftet med grafen är att se om någon leverantörs genomsnittli-
ga betalning har gynnats före någon annans. Grafen nedan visar en kortare betalningstid
avseende fakturor från utlandet, vilket är i enlighet med vad som uppgivits att utländska 
fakturor i regel har kortare förfallotid. I grafen kan även noteras att några leverantörer
har fått betalt relativt nära inpå ankommen faktura.
 

4.9.1 Betalningar till närstående tre månader före Rekonstruktionstidpunkten

Huvudboken har granskats avseende transaktioner med närstående som skett under 
perioden 2018-09-03 – 2018-12-03.
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Leverantör Ver. Faktura datum Datum för betalning Valuta Faktura belopp Betalt belopp  Konto Not.
                
New Era Technical Consulting Ltd DR 18-08-28 18-09-05 GBP 6 666,00 78 260,24 2440 
New Era Technical Consulting Ltd DR 18-09-27 18-10-05 GBP 3 490,96 40 495,67   
New Era Technical Consulting Ltd DR 18-09-26 18-10-09 GBP 6 666,00 77 650,21   
New Era Technical Consulting Ltd DR 18-10-23 18-11-01 GBP 6 666,00 77 884,92   
            274 291,04   1
                
Nordic Morning Sweden AB DR 18-08-31 18-10-01 SEK 120 094,00 120 094,00 2440 2
            120 094,00   
                

Nya NorScan Putten AB DR 18-08-28 18-10-01 SEK 200 550,64 200 550,64 2440 
Nya NorScan Putten AB DR 18-08-28 18-10-31 SEK 200 550,64 200 550,64   
Nya NorScan Putten AB DR 18-08-28 18-12-13 SEK 200 550,64 200 550,64   



Transaktioner	med	koncernbolag	(inte	lån)

Följande betalningar över 100 tSEK har enligt bokföringen gjorts för koncernbolags räkning 
under den granskade perioden.

Enterspace har tre månader före rekonstruktion haft transaktioner med koncernbolagen
Studios samt Starbreeze. Överföringarna har karaktären av betalning av fakturor. Det har
bedömts	att	det	inte	finns	skäl	för	ytterligare	utredning	i	denna	del.

4.9.2  Leverantörsbetalningar till närstående bolag

Granskning har gjorts av transaktioner med bolag som styrelse eller ägare haft intresse i. 
Sökning har därefter gjorts i huvudboken. Närståendelistan har kontrollerats med regi-
strerade närståendebolag hos Bolagsverket. Inga avvikelser har noterats mellan närstående-
listan och Enterspace lista. Vid kontroll av huvudboken har inga transaktioner med 
närstående bolag noterats. 

Vid granskningen har inte framkommit några transaktioner/betalningar till leverantörer som 
inte är förenliga med lag.
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Leverantör	 Verifikationstyp	 ##	 Betal-datum	 Valuta	 Fakturabelopp	 Belopp	 Not.	

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 866 811,68 866 811,68 1

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 3 068 895,00 3 068 895,00 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 648 797,50 648 797,50 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 586 061,25 586 061,25 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 494 857,50 494 857,50 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 607 022,50 607 022,50 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 687 890,00 687 890,00 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 1 028 787,50 1 028 787,50 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 555 980,00 555 980,00 

Starbreeze Studios AB BA 342 18-10-19 SEK 1 835 422,28 1 835 422,28 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 83 745,00 83 745,00 1

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 905 987,50 905 987,50 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 16 113,00 16 113,00 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 71 939,00 71 939,00 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 762 383,75 762 383,75 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 76 974,00 76 974,00 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 56 250,00 56 250,00 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 935 257,50 935 257,50 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 87 456,00 87 456,00 

Starbreeze AB GL 181 18-11-01 SEK 565 828,75 565 828,7



4.9.3  Övrigt

Även granskning av de transaktioner som gjorts innan rekonstruktionsbeslutet med 
närstående samt större manuella genomförda transaktioner har granskats för perioden 
2018-09-03 – 2018-12-03.  

För att söka fram dessa eventuella transaktioner har manuella betalningar överstigande
100 tSEK vilka inte ingår i andra sökningar sorterats ut ur bokföringen. Med manuell 
betalning avses direktbetalningar kontant eller från bankkonto som inte avser betalningar 
av leverantörsfakturor. Betalningar till Skatteverket, betalningar av ordinarie löner (löne-
körning), månadsvisa valutakursjusteringar av valutakonton och räntebetalning på 
konvertibla lån har exkluderats.

Sammanfattningsvis kan i denna del anges att transaktioner inte har framkommit vid 
granskningen som kan vara otillbörliga.  

4.10 Misstanke om brott mot borgenärer 

Enligt 3 kap. 11 § lagen om företagsrekonstruktion ska berättelsen från rekonstruktören, som 
ska	fogas	till	gäldenärens	begäran	om	ackordsförhandling,	innehålla	uppgift	om	det	finns	
skälig anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och, 
i så fall, också uppgift om grunden för misstanken. Uppgiften ska avse eventuell misstanke 
om brott enligt 11 kap. brottsbalken, dvs. oredlighet mot borgenär, försvårande av exekutiv 
förrättning, vårdslöshet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär och bokförings-
brott. Enligt 22 § förordningen om företagsrekonstruktion ska rekonstruktören också under-
rätta åklagare om han funnit skälig anledning att misstänka borgenärsbrott. Uppgifterna om 
brottsutredningen lämnas i syfte att ge borgenärerna ett underlag för att bedöma gäldenärens 
ackordsförslag.

Rekonstruktören	har	mot	ovanstående	bakgrund	utrett	huruvida	det	finns	skälig	anledning	
att misstänka brott mot Enterspace borgenärer. Utredningen har huvudsakligen utförts 
genom granskning av Enterspace räkenskaper samt intervjuer med företagsledningen i 
Enterspace och övriga bolag i Koncernen. Utredningen har genomförts av Rekonstruktören, 
delvis med hjälp av Grant Thornton.

Vid den utredning som genomförts har inte framkommit omständigheter som ger skälig 
anledning att anta att borgenärsbrott förekommit.

4.11 Utdelningsprognos i konkurs

Enligt 3 kap. 11 § lagen om företagsrekonstruktion ska rekonstruktörens berättelse, som 
ska fogas till gäldenärens begäran om ackordsförhandling, innehålla uppgift om vilken 
utdelning som kan påräknas om gäldenären försätts i konkurs.

Uppgiften om vilken utdelning som kan påräknas är avsedd att vara ungefärlig och ska 
baseras på en prognos avseende utfallet vid en konkurs. Rekonstruktörens berättelse, inklusive 
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dennes uppgift om vilken utdelning som kan påräknas vid konkurs, är avsedd att utgöra 
underlag till en jämförelse mellan ackordsförslaget och utdelningen i en eventuell konkurs.

Den operativa verksamheten i Enterspace har avvecklats under juni 2019 och försäljning
av	de	tillgångar	som	fanns	har	påbörjats.	Det	innebär	att	vid	konkurs	i	Enterspace	finns
inga förutsättningar för en fortsatt verksamhet och en stor del av den avveckling som ska
ske har redan skett. En konkursförvaltare kommer att arbeta med att i möjligaste mån
fortsätta	avveckla	de	eventuella	tillgångar	som	finns	kvar.	Värdet	kommer	att	vara	mycket	
begränsat och svarar inte mot avvecklingskostnaderna.

Rekonstruktörens bedömning är att en konkursförvaltare, med den försiktiga inställning
som i regel intas av förvaltare, inte kommer att driva kravet mot Emaar. Det alternativ
som	en	konkursförvaltare	kan	välja	är	att	inträda	i	finansieringsavtalet	med	Starbreeze	
beskrivet i 7.2, vilket begränsar möjligt ekonomiskt utfall till borgenärerna med 50 procent
av	vad	som	kan	inflyta	från	Emaar	med	avdrag	för	Starbreeze	kostnader	och	konkurskostna-
derna. 

Utöver vad som anges om sannolikheten för att kravet mot Emaar kommer att drivas inom 
ramen för ett konkursförfarande bör understrykas att inga delar i förslaget enligt nedan är 
gällande medförande bl.a. att Enterspace skulder till koncernbolag kvarstår och påverkar 
en eventuell slutlig fördelning mellan borgenärerna. Här kan noteras att de koncerninterna 
fordringar som uppstått i tiden efter den 3 december 2018 prioritetsmässigt går före övriga 
borgenärers fordringar eftersom sådana koncerninterna fordringar har s.k. superförmånsrätt.

Med beaktande av det ovanstående bedöms att det inte blir aktuellt med utdelning i 
konkursen.
 

5 Orsakerna till rekonstruktionen

5.1 Likviditetsbrist 

5.1.1  Gällande regler

Av lagen om företagsrekonstruktion framgår bl.a. följande. 

1 kap.
1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna 
lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin 
verksamhet (företagsrekonstruktion). 

2 § Under en företagsrekonstruktion ska en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om 
den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta 
kan	ske	samt	om	det	finns	förutsättningar	för	gäldenären	att	träffa	en	ekonomisk	uppgörelse	
med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören ska när han fullgör sitt uppdrag verka för att 
borgenärernas intressen inte åsidosätts.
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2 kap. 
6 § En förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion ska meddelas är att det kan 
antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder 
inom kort. 

5.1.2  Koncernen

Koncernen har befunnit sig i en uppbyggnadsfas med hög investeringstakt. Anledningen till 
koncernbolagens betalningsproblem är hänförlig framförallt till tidigare fattade beslut om 
investeringar i nya utvecklingsprojekt utanför Koncernens kärnverksamhet, vilka sedermera 
visat sig medföra högre kostnader, och lägre, eller försenade, intäkter jämfört med vad som 
förutsatts. Enterspace och International är exempel på sådana icke kärn-verksamheter som 
orsakat stora kostnader utan motsvarande intäkter. Koncernen har också drabbats av förse-
ningar och fördyringar som en följd av resursbrist, framför allt avseende personella resurser.
Likviditetssituationen för Koncernen har blivit akut som en följd av att en mycket väsentlig 
spellansering under november månad av spelet ”OVERKILL’s The Walking Dead” inte givit 
det	försäljningsresultat	som	förväntats,	med	intäktsbortfall	som	följd.	Fortsatt	finansiering	
av Enterspace verksamhet genom Starbreeze har därmed långsiktigt inte varit möjligt utan 
avveckling har behövt genomföras.

5.1.3  Enterspace AB

Utöver vad som ovan har angivits avseende Koncernen har orsaken till rekonstruktionen
varit att den verksamhet som bedrivits på Sveavägen 14 i Stockholm inte utvecklats på
sätt	som	budgeterats	utan	finansiellt	stöd	av	moderbolaget	har	varit	fortsatt	nödvändigt.
Enterspace har också ingått avtal med betydande åtaganden i anledning av Internationals
verksamhet	i	Dubai	som	det	inte	finns	möjlighet	att	fullgöra	på	egen	hand.

Styrelsen i Enterspace fattade beslut om att bolaget skulle ansökan om företagsrekonstruk-
tion i anslutning till att det fattades beslut om att moderbolaget Starbreeze skulle ansöka om 
företagsrekonstruktion.

Ansökan och Stockholms tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion avseende Enterspace 
bifogas som bilaga 4.

Ansökan och Stockholms tingsrätts beslut om förlängning av rekonstruktion, se bilaga 5, 6 
och 7 respektive bilaga 8, 9 och 10. 
 

6 Åtgärder under rekonstruktionen 

Såsom ovan angivits under 4.11 har den verksamhet som bedrivits av Enterspace avvecklats
p.g.a. olönsamhet. I stället för att utvecklas enligt budget, vilken angav att verksamheten
skulle visa svarta siffror under våren 2019, ökade den månatliga förlusten. Verksamheten
stod också inför vissa investeringar bestående i ny teknik. Enterspace har därför sökt en
partner eller förvärvare av verksamheten. Företag med liknande verksamhet har
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kontaktats.	När	det	konstaterades	att	det	inte	gick	att	finna	någon	partner	så	beslutades
det om att verksamheten skulle avvecklas. Verksamheten stängde under juni 2019.

6.1 Finansiering

Enterspace	och	Internationals	verksamhet	har	finansierats	dels	av	Starbreeze,	dels	av	ett	
lån upptaget av International från Nordea. Starbreeze och Enterspace har tecknat borgen 
för lånet från Nordea. Finansiering har dessutom skett genom ett avtal med StarVR Corpora-
tion enligt vad som redovisats i 3.1 ovan.

6.2 Utredning av skulder m.m.

Rekonstruktören har tillsammans med anställda granskat förhållanden hänförliga till bl.a. 
leverantörer och andra samarbetspartners. 

Syftet med granskningen har varit dels att fastställa leverantörernas fordringar avseende
ersättning för levererade varor och tjänster per Rekonstruktionstidpunkten, dels att klargöra
vilka av motparterna som varit verksamhetskritiska. 

När det gäller fastställandet av skulder har leverantörsreskontran gåtts igenom och kvalitets-
säkrats. I samband med detta arbete har omfattande kontakter med berörda motparter
ägt rum och dessa har då även informerats om innebörden av en företagsrekonstruktion,
bl.a. att beslutad rekonstruktion leder till begränsningar i leverantörernas rätt att häva avtal
på grund av inträffat eller befarat dröjsmål med betalning eller annan prestation, och om
att en leverantör inte får häva ett avtal, om rekonstruktören inom skälig tid begär att avtalet
ska fullföljas.

6.3 Anställda, lönegaranti m.m. 

I anslutning till besluten om rekonstruktionerna har personalen fått information om besluten 
och om anledningen till dem. Personalen har också fått information om beslutens konsekven-
ser för dem, bl.a. att anställda i Enterspace har rätt att uppbära lönegaranti vid rekonstruk-
tion och att lönegarantin omfattar lön och/eller annan ersättning p.g.a. anställningen som 
tjänats in under de tre månaderna närmast innan ansökan om företagsrekonstruktion gavs 
in till tingsrätten liksom under den första månaden efter beslutet om företagsrekonstruktion. 
Personalen har även informerats om att semesterersättning och pension i viss utsträckning 
kan omfattas av rätt till lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Informationsmöten har 
hållits med personalen. 

Kontakter har även förekommit med de fackföreningar som organiserar personalen i 
Enterspace. 

Rekonstruktören har den 7 december 2018 fattat beslut om lönegaranti för anställda i 
Enterspace avseende december 2018, fördelat enligt nedanstående tabell. Omräkningen av 
valutor har skett per den 7 december 2018.
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6.4 Information till borgenärerna vid Rekonstruktionstidpunkten

Rekonstruktören har den 10 december 2018 skriftligen informerat borgenärerna i Enterspace 
om att rekonstruktion beslutats och om att tingsrätten bestämt tid för borgenärssamman-
träde samt lämnat viss ytterligare information, se bilaga 11 och 12. I samband därmed har 
Rekonstruktören även lämnat en kortfattad redovisning av Enterspace ekonomiska ställning 
samt förutsättningarna för rekonstruktion av Enterspace verksamhet.

6.5 Borgenärssammanträde

Stockholms tingsrätt har den 21 december 2018 hållit borgenärssammanträde i Enterspace. 
Vid sammanträdet presenterades en preliminär rekonstruktionsplan samt lämnades viss 
kompletterande muntlig information. Därutöver besvarades frågor från borgenärer.

Protokollet från borgenärssammanträdet, se bilaga 13. 

Avseende den skriftliga information som genomgicks vid sammanträdet, se bilaga 14.  

6.6 Säkerhetsutredning m.m.

6.6.1 Allmänt

Koncernen	har	till	övervägande	del	finansierat	sin	verksamhet	via	Starbreeze,	som	tagit	upp	
finansiering	genom	emission	av	aktier	och	konvertibla	lån	utan	säkerhet.	

6.6.2  Säkerheter m.m.

Inom	Koncernen	har	finansiering	huvudsakligen	skett	genom	koncerninterna	lån.	Bortsett	
från de ovan angivna konvertibellånen har endast två externa lån tagits upp, i båda fallen 
från Nordea, nämligen Publishings lån om 150 MSEK och Internationals lån om 30 MSEK. 
Det är endast lånen från Nordea som tagits upp mot säkerhet, varför säkerhetsutredningen 
koncentrerats	till	dessa.	För	en	mer	utförlig	redogörelse	för	Koncernens	finansiering
hänvisas till avsnitt 2 ovan. 

1 Ca EUR 35 640 och USD 40 556 brutto respektive ca EUR 26 314 och USD 29 943 netto.
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Bolag Antal anställda Brutto (SEK) Netto (SEK)

Enterspace1  12 364 602  269 188



Såvitt avser Enterspace och dotterbolaget International är det enda som omfattas av säkerhe-
ter garantin från Enterspace och Starbreeze avseende Internationals betalningsskyldighet till 
Nordea. 

Inom ramen för rekonstruktionsarbetet har garantihandlingar gåtts igenom och kontrollerats.
Inga avvikelser eller brister har kunnat noteras inom ramen för denna utredning. När
det gäller frågan om eventuella återvinningsbara transaktioner hänvisas till 4.8.

6.7 Kontakter med massmedia

Intresset för rekonstruktionen och vad som händer i Koncernen har varit stort. Media har
löpande rapporterat om verksamheten i koncernbolagen under rekonstruktion och Rekon-
struktören har haft återkommande kontakt med massmedia under rekonstruktionsperioden.
Vidare har Starbreeze AB (publ) löpande publicerat pressmeddelanden via bolagets
webbplats, https://www.starbreeze.com/sv/nyhetsrum/.

6.8 Råd och stöd till bolagens ledningar m.m. rörande verksamhetsfrågor

Rekonstruktören har kontinuerligt haft telefonkontakt och sammanträden med ledningen 
och styrelsen. Dessa kontakter och sammanträden har i första hand avsett verksamhets-
relaterade frågor. 

6.9 Kontakter med borgenärer

Under rekonstruktionsperioden har fortlöpande kontakter förevarit med Enterspace 
borgenärer. I huvudsak har dessa kontakter avsett utbyte av information om grunden 
för fordringsanspråken samt frågor om rekonstruktionen. Härutöver har omfattande 
förhandlingar förevarit med Enterspace större borgenärer. 

6.10 Kontakter med externa parter

De kontakter som förevarit med externa parter har primärt avsett verksamhetsrelaterade 
frågor	men	även	finansiella	frågor.	

6.11	Koncernintern	finansiering

Under rekonstruktionen har för att säkerställa driften samt för säkerställande av olika 
tillgångars värde koncerninterna lån upptagits och lämnats. Varje lån har prövats dels 
utifrån kommersiella förutsättningar, dels rättsligt, dels för att tillse att transaktionen inte 
medför nackdel för en enskild borgenär. I viss utsträckning har även förhandlingar förevarit 
och	då	i	de	fall	där	det	kan	finnas	ett	motstridigt	intresse.	
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7	Strukturella	och	finansiella	åtgärder	under	rekonstruktionerna	

7.1 Utgångspunkter

I rekonstruktionsplanen för Starbreeze, Production, Publishing och Studios anges grunderna
för en uppdelning i Koncernens verksamhet i kärnverksamhet och övrig verksamhet. All 
verksamhet i Enterspace och International ligger utanför kärnverksamheten. Rekonstruk-
tionsplanen för Starbreeze, Production, Publishing och Studios beskriver även en omstruktu-
rering innefattande överlåtelser till två nybildade bolag. New Starbreeze Publishing AB och 
New Starbreeze Studios AB. Vare sig Enterspace eller International är del i den omstrukture-
ringen. 

7.2 Finansieringsavtal med Starbreeze

Den	tillgång	av	någon	betydelse	som	finns	i	Enterspace	är	angiven	fordran	gentemot	Emaar	
om 2,8 MUSD. Starbreeze har efter genomgång av omständigheterna funnit skäl att göra en 
närmare	analys	av	kravet	utifrån	engelsk	rätt	och	är	berett	att	finansiera	rättsliga	åtgärder,	
om	kravet	befinns	vara	grundat.	Det	affärsmässiga	skälet	för	Starbreeze	är	att	vid	framgång	
med talan kommer Nordea att erhålla betalning från Enterspace, vilket reducerar Starbreeze 
betalningsskyldighet enligt den borgen som Starbreeze tecknat för Nordeas lån till Interna-
tional.

Starbreeze och Enterspace har i anledning av det som angetts i ovanstående stycke för avsikt
att träffat ett avtal, vilket i sammandrag kan beskrivas enligt nedan.

 a) Starbreeze åtar sig att utreda de legala förutsättningarna för ett krav mot Emaar 
	 	 och	–	om	det	finns	skäl	till	det	–	svara	för	kostnaderna	för	att	driva	kravet.	

 b) Starbreeze har rätt att utse de ombud m.m. som ska anlitas. 

	 c)	Ur	de	medel	som	flyter	in	från	Emaar	har	Starbreeze	rätt	till	full	ersättning	för	de	
  kostnader som lagts ned. 

 d) Ett överskott efter att Starbreeze fått sina kostnader ersatta enligt c) fördelas bland 
  Enterspace borgenärer.

 e) Om Enterspace försätts i konkurs och en konkursförvaltare väljer att driva kravet 
  vidare delas överskottet efter att Starbreeze erhållit ersättning enligt c) mellan 
  Enterspace och Starbreeze med hälften var. 

Konsekvensen	av	finansieringsavtalet	blir	således	att	Starbreeze	står	för	alla	kostnader	
avseende kravet under förutsättning att bolagets krav på ersättning ur en betalning från 
Emaar har prioritet framför Enterspace och dess borgenärer.
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Om rekonstruktionsförslaget inte godtas medför detta att Enterspace är på obestånd och 
kommer att inge en egen ansökan om konkurs. Som redovisats ovan medför en konkurs att 
finansieringsvillkoren	ändras.	Bakgrunden	till	det	är	att	en	konkurs	i	Enterspace	negativt	
påverkar de affärsmässiga förutsättningarna för Starbreeze. Det leder till en begränsning 
såvitt avser möjligt ekonomiskt utfall till Enterspace med 50 procent. Från detta ska dras 
kostnaderna för konkursen, varefter betalning sker till borgenärerna.
 

8 Uppgörelse med Enterspace borgenärer

8.1 Inledning

Förutsättningarna är följande. 

Enterspace saknar likviditet och den likviditet som uppkommer i anledning av försäljning
av kvarvarande maskiner och inventarier kommer att behöva användas för den fortsatta
avvecklingen av de kvarvarande engagemangen avseende hyror, abonnemang, försäkringar
m.m.	som	fortfarande	finns.	Det	innebär	att	det	f.n.	inte	finns	några	belopp	att	erbjuda
borgenärerna.

Det ska också tilläggas att en uppgörelse med Enterspace borgenärer måste inkludera
både s.k. frysta skulder och de som uppkommit efter rekonstruktionsbeslutet, dvs. 
Enterspace	samtliga	borgenärer.	I	annat	fall	finns	inte	förutsättningar	för	en	uppgörelse	
och Enterspace kommer att försättas i konkurs.

8.2 Information till borgenärerna

Enterspace och rekonstruktören har tillsammans med de större borgenärerna diskuterat
hur en uppgörelse med Enterspace borgenärer ska se ut. I anledning härav har nedan förslag
till uppgörelse lämnats i enlighet med vad som anges i 8.3 nedan. 

8.3 Förslag

8.3.1 Inledning

En förutsättning för nedan angivet förslag är att det godtas av samtliga borgenärer. I annat 
fall är det enda återstående alternativet konkurs. För att kunna bedöma förslaget har tidigare 
redovisats bedömt utfall vid konkurs, se 4.11. 

Förslagen till borgenärerna sönderfaller i fyra delar. Nordea och Pembroke står i belopps-
mässig särställning och behandlas var och en för sig i huvudsak enligt vad som anges nedan
i 8.3.2 och 8.3.3. Vidare hanteras koncerninterna skulder separat enligt vad som anges
i 8.3.4. Därefter anges det förslag som borgenärerna har att ta ställning till i 8.3.5 nedan. 
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8.3.2  Nordea

Det avtal som Enterspace avser att träffa med Nordea innebär bl.a. att banken accepterar att 
efterställa	sin	fordran	mot	Enterspace	på	sätt	att	betalning	sker	i	den	mån	det	finns	ett	fritt	
positivt	nettokassaflöde	enligt	vad	som	anges	i	förslaget	redovisat	i	8.3.5.	

Avtalet med Nordea kommer vara villkorat av att Enterspace kan träffa avtal med samtliga 
bolagets borgenärer.

8.3.3  Pembroke

På motsvarande sätt som avseende Nordea avser Enterspace att träffa avtal med Pembroke
medförande bl.a. ett efterställande av fordran. Även detta avtal kommer vara villkorat
av att samtliga borgenärer godtar förslaget enligt nedan.

8.3.4 Koncerninterna fordringar

Enterspace har skulder till koncernbolag dels före rekonstruktionen, dels efter rekonstruktionen. 

Avtal avses att träffats mellan berörda koncerninterna bolag och Starbreeze, enligt vilka
Starbreeze förvärvar fordringarna och därefter tillskjuter fordringarna som ett ovillkorat
aktieägartillskott. Härigenom bortfaller aktuella skulder. Även dessa avtal och efterföljande
aktieägartillskott är villkorade av att samtliga borgenärer godtar förslaget enligt nedan.

8.3.5 Förslaget till övriga borgenärer

 a) Betalning av hela fordran per den 3 december 2018. 

 b) Kapitalbeloppet enligt a) förfaller till betalning kvartalsvis den 31 januari, 30 april, 31 juli 
  och 31 oktober varje år, första gången den 31 januari 2020. Om en förfallodag enligt vad
  som nu angivits inte är en bankdag ska betalning erläggas närmast följande bankdag.

 c) Betalning avseende fordran ska på förfallodagen avse ett belopp som svarar mot 
  fordrans andel av Enterspace samtliga skulder. 

 d) Bolagets betalningsskyldighet är villkorad och ska, på de respektive förfallodagar 
	 	 som	följer	av	b),	betalas	med	ett	belopp	som	svarar	mot	hela	det	fria	nettokassaflödet	
	 	 enligt	definitionen	i	e)	nedan.

	 e)	Det	nettokassaflöde	som	ska	fördelas	enligt	d)	definieras	som	konsoliderat,	fritt	kassa-
	 	 flöde	efter	skatt	liksom	avseende	annan	skuld	som	kopplats	till	nettokassaflödet	så	som
	 	 det	definieras	i	denna	punkt,	i	det	periodbokslut	som	fastställts	den	31	december,	den	
  31 mars, den 30 juni respektive den 30 september som närmast föregått den aktuella 
  förfallotidpunkten, upprättat i enlighet med International Financial Reporting Standards 
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  (IFRS), efter avdrag för en buffert motsvarande ett belopp svarande mot närmast
  följande kalenderkvartals nettolikviditetsbehov enligt fastställd likviditetsprognos.

 f) Respektive fordran omvandlas vidare för att säkerställa att Enterspace har ett eget 
  kapital som motsvarar minst hälften av det registrerade aktiekapitalet. Betalning av 
  fordran kan efter omvandling ske endast i den form som gäller för villkorade aktieägar-
  tillskott, dvs. ur disponibla vinstmedel och efter bolagsstämmans beslut om sådan 
  återbetalning.

 g) Betalning av skuld som uppkommit i tiden efter den 3 december 2018 ska betalas före
  skulder som hänför sig till tiden före.

Ovan angivet förslag är villkorat av att samtliga Enterspace borgenärer accepterar förslaget 
eller att ett förslag i huvudsak enligt ovanstående fastställs av domstol. Om så inte blir fallet 
är enda alternativet konkurs.

9	Övriga	frågor

9.1 Tillsyn och kontroll

Enterspace och övriga bolag i rekonstruktion har med utgångspunkt i regleringen i 3 kap. 
26 § lagen om företagsrekonstruktion uppdragit åt Lars Söderqvist att utöva tillsyn över att 
Enterspace och övriga bolag i rekonstruktion fullgör sina åtaganden enligt förslaget, även 
efter att rekonstruktionen avslutats.

I angivet uppdrag ligger att kontrollera hur drivandet av kravet gentemot Emaar genomförs
samt,	för	det	fall	det	aktualiseras	att	fördela	belopp	mellan	borgenärer,	beräkna	det	kassaflöde	
som ska fördelas till borgenärerna.
 

10 Yttrande

Enligt 3 kap. 11 § första stycket 2 punkten lagen om företagsrekonstruktion ska rekonstruktö-
ren yttra sig över om han anser att borgenärerna bör anta ackordsförslaget. 

Genom undertecknandet av denna rekonstruktionsplan får undertecknad av Stockholm 
tingsrätt förordnad rekonstruktör för Enterspace som min uppfattning ange att borgenärerna 
bör anta förslaget då i annat fall då alternativet konkurs får bedömas vara sämre. 
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11 Intyg

Enligt 3 kap. 11 § första stycket 2 punkten lagen om företagsrekonstruktion ska rekonstruktö-
ren yttra sig över om han anser att borgenärerna bör anta ackordsförslaget.

Genom undertecknandet av denna rekonstruktionsplan får undertecknad av Stockholm
tingsrätt förordnad rekonstruktör för Enterspace som min uppfattning ange att borgenärerna
bör anta förslaget då alternativet konkurs får bedömas vara sämre.
 

12 Ordlista

Ackord = En ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär och dennes borgenärer varigenom
betalningsvillkoren för en skuld förändras genom exempelvis nedskrivning av skuldbelop-
peteller förändrad återbetalningstid. Ett ackord kan vara en frivillig uppgörelse mellan
gäldenären och dennes borgenärer (underhandsackord) eller ett s.k. offentligt ackord
(tvångsackord) som har beslutats av en majoritet av borgenärerna.

Obestånd = En term som används när ett bolag inte längre kan betala sina skulder i rätt tid
och denna betalningsoförmåga inte endast är tillfällig.

SEK = Svenska kronor.

USD = Amerikanska dollar.

Återvinning = Innebär att civilrättsligt korrekta rättshandlingar som ett bolag har vidtagit
före en konkurs, t.ex. en betalning, går åter till bolaget.
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13 Kontaktuppgifter

13.1 Enterspace AB

Mikael Nermark 
c/o Starbreeze Studios AB
Box 7731
103 95 Stockholm
+ 46 8-209 208
mikaelnermark@starbreeze.com

13.2 Rekonstruktören 

Lars Söderqvist
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 
Box 7836
103 98 Stockholm
+46 8-407 88 40
lars.soderqvist@wsa.se

13.3 Revisorer

Nicklas Kullberg 
c/o Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
113 97 Stockholm

13.4 Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt
Box 8307
104 20 Stockholm
+46 8-561 650 00
stockholms.tingsratt@dom.se

Stockholm den 15 november 2019

Lars Söderqvist
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