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Information avseende rekonstruktionen i Real Holding i Sverige AB (publ)   

 

Den 27 mars 2019 (”Ansökningsdagen”) beviljade Stockholms tingsrätt företagsrekonstruktion 

för Real Holding i Sverige AB (publ) (”Bolaget”), efter egen ansökan. Advokat Lars Eric 

Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå utsågs till rekonstruktör.  

 

Beslutet om företagsrekonstruktion innebär att Bolaget från och med Ansökningsdagen har ställt 

in sina betalningar. Under en första period om högst tre månader från och med Ansökningsdagen 

kommer rekonstruktören att undersöka om och hur Bolagets verksamhet kan fortsätta bedrivas 

samt om det finns förutsättningar att träffa uppgörelse med Bolagets borgenärer. Under den här 

rekonstruktionsperioden får Bolaget i regel inte betala eller ställa säkerhet för skulder som 

uppkommit före Ansökningsdagen, undantag kan förekomma vilket dock fordrar synnerliga skäl 

och rekonstruktörens samtycke. Så länge företagsrekonstruktionen är pågående kan Bolaget som 

huvudregel inte försättas i konkurs eller bli föremål för utmätning eller annan verkställighet enligt 

utsökningsbalken.  

 

Bolagets verksamhet ska i princip fortgå som tidigare, men under översyn av rekonstruktören. 

Detta för att Bolaget inte ska åta sig nya förpliktelser eller i övrigt disponera över egendom av 

väsentlig betydelse för verksamheten till skada för Bolagets borgenärer. Avtal som Bolaget ingår 

under rekonstruktionsperioden är dock bindande. Ingås avtal med Rekonstruktörens samtycke, 

exempelvis med leverantörer, så har dessa borgenärer företrädesrätt till betalning ur Bolagets 

egendom i händelse av en framtida konkurs. 

 

Den 12 april 2019 kl. 13 kommer ett borgenärssammanträde äga rum inför Stockholms tingsrätt. 

Det finns ingen skyldighet för borgenärer att delta på borgenärssammanträdet och det kommer 

inte att ske någon omröstning om ackord eller annan eftergift vid detta sammanträde. Under 

borgenärssammanträdet finns det möjlighet för borgenärerna att uttala sig om huruvida 

rekonstruktionen ska fortsätta. 
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Best regards, 

 

Kristofer Nivenius  

As agent 

 

Intertrust (Sweden) AB as agent  Hamilton Advokatbyrå 

Kristofer Nivenius     Christofer Hemsedahl, för rekonstruktören 

Phone: +46 70 688 1910   Phone: +46 701 014 650 

Email: trustee@intertrustgroup.com  Email: christofer.hemsedahl@hamilton.se 
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