
Försäljning av rörelsen i

Jazzklubben Nefertiti Aktiebolag (svb)



Historik och beskrivning av verksamheten

Jazzklubben Nefertiti Aktiebolag, org.nr. 556223-3931, (”Bolaget”) bildades 1982 och har sitt säte i 
Göteborg. Bolaget försattes på egen ansökan i konkurs den 8 april 2020. Bolaget bedrev fram till 
konkursutbrottet den välkända jazz- och nattklubben ”Nefertiti” i Göteborg (”Rörelsen”). Rörelsen 
bedrevs i förhyrda lokaler vid Hvitfeldtsplatsen 6. För mer info. besök www.nefertiti.se. 

Rörelsen har bestått av bar- och restaurangverksamhet i kombination med musikaliska uppträdande samt 
nattklubb (bl.a. konceptet ”COLORS”). Inbokade uppträdanden vid konkursutbrottet innefattade bl.a. 
SEMST, Kleerup och Moonica Mac. 

I anledning av utbrottet av COVID-19, med efterföljande restriktioner för allmänna sammankomster, 
kunde inbokade uppträdanden inte genomföras med följd av att Bolaget kom på obestånd.

Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning innebärande att verksamheten i 
Bolaget primärt drivits i annat syfte än att bereda aktieägarna vinst.

http://www.nefertiti.se/


Ekonomisk information*
År 2018 2017 2016

Rörelseintäkter 11 739 197 10 025 094 12 355 018

Rörelseresultat - 27 848 6 659 - 231 522

Rörelseresultat efter finansiella poster - 36 959 5 560 - 231 893

Rörelseresultat före skatt - 36 959 5 560 - 211 453

Årets resultat - 36 959 5 560 - 234 641

Kassalikviditet (%) 98,27 70,32 66,95

Soliditet (%) 9,58 13,09 15,95

Nettomarginal (%) -0,46 0,08 -2,64

Vinstmarginal (%) -0,46 0,08 -2,64

*Notera att Bolaget är ett s.k. aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning innebärande att verksamheten i Bolaget primärt drivits i annat 

syfte än att bereda aktieägarna vinst.



Inventarier
I Rörelsen ingår i huvudsak nedan inventarier*:

Inventarier

Restaurangkök

Bar och scen (inklusive digital mixer och instrument)

Inventarier till entré samt garderob

Utemöblemang

Kylrum och öltankar (inklusive dryck)

Barinredda containers 

Kontorsutrustning

Övrigt

*Detaljerad inventarieförteckning finns att tillgå.



Personal

Bolaget hade vid konkursutbrottet 7 anställda samt 2 konsulter för hantering av 
administration.



Uppgifternas riktighet

Uppgifterna i detta anbudsunderlag har hämtats ur tillgängliga handlingar, offentliga 
register, muntlig information från Bolagets ställföreträdare och personal samt vid 
konsultation av värderings- och auktionskonsult. 

Varken förvaltaren eller konkursboet garanterar riktigheten av någon uppgift i 
anbudsunderlaget och ingen intressent har rätt att förlita sig på någon uppgift i 
anbudsunderlaget. Varje intressent uppmanas att själv undersöka förhållandena kring 
Bolaget, Rörelsen samt Rörelsens tillgångar.



Anbud

För konkursboets räkning infordras i första hand anbud på Rörelsen. Anbud kan 
också lämnas enbart på inventarier. Konkursförvaltaren tar löpande emot anbud på 
Rörelsen och inventarierna. Fri prövningsrätt gäller och förvaltaren kommer att sälja 
Rörelsen eller inventarierna vid accepterat bud.

För frågor eller tid för visning kan ni kontakta konkursförvaltare advokat Martin 
Bergander (tfn. 0705-30 15 36, martin.bergander@wsa.se) eller advokat Peter Algar 
(tfn. 0721 – 72 35 94, peter.algar@wsa.se).
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