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Anbudsunderlag  

Pansante AB 

 

Pansante AB, org.nr 556785-7569 (”konkursbolaget”) försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt 

den 18 november 2020, varvid advokaten Anthony Krystek förordnades som konkursförvaltare. 

Tillgångarna i konkursboet ska överlåtas och därför har detta anbudsunderlag upprättats.  

1 Verksamheten 

Konkursbolaget har bildats och registrerats den 10 juli 2009. Den 25 januari 2017 har den 

nuvarande firman Pansante AB registrerats. Konkursbolaget har fram till konkursutbrottet 

bedrivit verksamhet med inriktning mot byggnationer av sjukhus i olika delar av världen, bl.a. i 

Sverige, Tanzania, Uganda och Kenya. Konkursbolaget har haft sitt säte i Brottby, Vallentuna.  

2 Tillgångarna i konkursboet 

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är  

a) 10,36948 GB data, bestående bl.a. av avtal och ritningar (förteckning kan erhållas på 

begäran), 

b) rätten till eventuella anspråk som konkursboet kan ha gällande varumärket Pansante samt 

c) rätten till eventuella anspråk som konkursboet kan ha gällande domänen 

www.pansante.com. 

3 Försäljningsprocessen 

Konkursbolagets tillgångar enligt detta underlag bjuds härmed ut till försäljning.  

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 7 maj 2021 via e-post till 

sara.svard@wsa.se eller via vanlig post på adress Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm 

KB, Kungsgatan 36, Box 7836, 103 98 Stockholm.  
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4 Förbehåll m.m. 

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Konkursboet friskriver sig från ansvar för 

eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. Det åligger en köpare att 

genomföra en erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och 

brister.  

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller 

förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på 

köparens risk.   

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar och felaktigheter i detta 

anbudsunderlag. 

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätt att sälja egendom 

innan anbudsfristen har löpt ut.  

5 Kontaktuppgifter 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm KB  

Advokat Anthony Krystek 
Box 7836 
103 98 Stockholm 
Tel: 070-292 41 14 
anthony.krystek@wsa.se 

Biträdande jurist Sara Svärd  
Adress som ovan  
Tel: 073-040 29 69 
sara.svard@wsa.se 
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