
 

 

  

ÖVERLÅTELSEAVTAL 
 
Detta överlåtelseavtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan:  
 
(1) Pressteknik i Skellefteå AB:s konkursbo, org.nr 556384-8786, med adress 

c/o Advokatbyrån Kaiding, Hamnplan 5 C, Box 114, 941 23 Piteå, (“Sälja-
ren”); och 

(2) [Bolag], org.nr [nummer], med adress [fullständig adress] (”Köparen”).  

Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig 
”Part”. 

1 BAKGRUND 

1.1 Pressteknik i Skellefteå AB, org.nr 556384-8786, (”Konkursbolaget”) försat-

tes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 6 december 2019 efter egen ansökan, 

varvid Hans Andersson förordnades till konkursförvaltare.  

1.2 Konkursbolaget har bedrivit verksamhet inom plåtbearbetning, huvudsakli-

gen genom pressning, klippning och svetsning av stål, aluminium och rostfritt 

(”Verksamheten”). Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler på adress 

Mejselgatan 9, 931 36 Skellefteå (”Lokalen”). Hyresvärd var Hedwigstaden 

Industrihus AB (”Hyresvärden”).  

1.3 Köparen är intresserat av att förvärva delar av Verksamheten (”Köpeobjek-

tet”) och Säljaren är intresserat av att sälja Köpeobjektet till Köparen. Mot 

ovanstående bakgrund har Parterna träffat detta Avtal.  

2 ÖVERLÅTELSEN 

2.1 Säljaren överlåter och försäljer till Köparen, under nedan angivna villkor och 

förutsättningar, Köpeobjektet till Köparen. Med Köpeobjektet avses: 

(i) [Maskiner och inventarier] enligt Bilaga 1, 

(ii) [Fordon] enligt Bilaga 2,   

(iii) [Varulager] enligt Bilaga 3,  

(iv) [Påbörjade projekt] enligt Bilaga 4, samt 

(v) [Företagsnamnet Pressteknik i Skellefteå].  
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2.2 Överlåtelsen omfattar inte några fordringar, förpliktelser, skulder, skyldigheter 

eller andra åtaganden än de som finns angivna i detta avtal.  

3 TILLTRÄDE 

3.1 Tillträde ska ske [datum] 2020 (”Tillträdesdagen”). 

3.2 På Tillträdesdagen ska Köpeobjektet övergå till Köparen. Köparen åtar sig att 

själv och på egen bekostnad omhänderta alla tillgångar som ingår i Köpeob-

jektet. Säljaren ska således inte drabbas av kostnader i anledning av Köparens 

omhändertagande. Om det är nödvändigt för att Köparen ska komma i åtnju-

tande av de tillgångar som ingår i Köpeobjektet äger Köparen dock rätt att 

påkalla att Säljaren bistår Köparen med vederbörliga underskrifter av registre-

ringshandlingar och därmed jämförliga handlingar. 

4 ÄGANDERÄTT 

Äganderätten till och risken för Köpeobjektet övergår från Säljaren till Köpa-

ren på Tillträdesdagen. 

5 KÖPESKILLING 

5.1 Köpeskillingen för Köpeobjektet uppgår till [BOKSTÄVER] ([siffror]) kro-

nor (”Köpeskillingen”) och fördelar sig på tillgångarna enligt nedan.  

(i) [Maskiner och inventarier]:  [Belopp],-  

(ii) [Fordon]   [Belopp],-  

(iii) [Varulager]   [Belopp],-  

(iv) [Påbörjade projekt]  [Belopp],-  

(v) [Företagsnamnet Pressteknik i Skellefteå] [Belopp],-  

5.2 Köparen ska erlägga Köpeskillingen kontant på Tillträdesdagen genom insätt-

ning på Säljarens bankkonto i [bank] med clearingnr [nummer] och kontonr 

[nummer]. 
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6 MERVÄRDESSKATT 

Då överlåtelsen avser Säljarens huvudsakliga verksamhet och Köparen har för 

avsikt att driva verksamheten vidare utgår inte mervärdesskatt. Om överlåtel-

sen trots detta skulle befinnas mervärdesskattepliktig, ska Köparen utge den 

på Köpeskillingen belöpande mervärdesskatten till Säljaren. 

7 ANSVAR M.M. 

7.1 Säljaren utgör ett konkursbo med begränsad kännedom om Verksamheten 

och Köpeobjektet. Köparen har beretts tillfälle att besiktiga Köpeobjektet. 

Med anledning härav försäljs Köpeobjektet i befintligt skick utan några an-

svarsåtaganden från Säljarens sida, vare sig såvitt avser dröjsmål, brist, kon-

kreta fel, abstrakta fel, rådighetsfel, rättsliga fel eller immaterialrättsliga fel rö-

rande egendomen.  

7.2 Säljaren har ej lämnat någon utfästelse avseende Köpeobjektet som Köparen 

förvärvar och ej heller beträffande Verksamhetens eller Köpeobjektets be-

skaffenhet utöver vad som uttryckligen framgår av detta kontrakt. Köparen 

förklarar sig härmed godta Köpeobjektets skick och Köparen avstår således 

från rätten att åberopa fel i anledning av överlåtelsen av vad slag det vara må. 

Dessa Köparens åtaganden har beaktats vid Köpeskillingens fastställande.  

7.3 Överlåtelsen omfattar inte egendom som är behäftad med giltigt äganderätts-

förbehåll eller annat motsvarande anspråk från utomstående. Köparen förvär-

var således inte bättre rätt till någon egendom än den rätt som Säljaren har 

haft. Köparen förbinder sig att utan ersättning medverka till egendom som 

inte ägs av Säljaren och inte är avhämtad på Tillträdesdagen kan bli föremål 

för återtag. Sådant återlämnande eller kostnader för förvaring av egendomen 

tills det att avhämtning skett berättigar inte Köparen till avdrag på Köpeskil-

lingen, annan ersättning eller att göra annan påföljd gällande mot Säljaren. Är 

Köparen intresserad av ifrågavarande egendoms fortsatta användning i Verk-

samheten efter Tillträdesdagen åligger det Köparen att träffa separat överens-

kommelse med ägaren av egendomen. 

7.4 Om anspråk framställs från utomstående på egendom som ingår i Köpeob-

jektet och denne kan visa att Säljaren inte varit ägare av egendom som omfat-

tas av Köpeobjektet och som Säljaren måste respektera, åligger det Köparen 

att lämna ut egendomen till den rättmätige ägaren. Sådant återlämnande 
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berättigar inte Köparen till avdrag på Köpeskillingen eller att göra annan på-

följd gällande.  

8 LOKALEN 

Köparen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vägra förhyrning 

av lokalen i förhållande till Köparen och att denna omständighet inte påver-

kar detta Avtals giltighet.  

9 PERSONAL 

Det är för Köparen känt att uppsagd personal har företrädesrätt vid återan-

ställning.  

10 KOSTNADER OCH INTÄKTER 

10.1 Kostnader för och intäkter från Köpeobjektet som belöper på tiden intill Till-

trädets genomförande ska belasta respektive tillkomma Säljaren. Sådana kost-

nader och intäkter som belöper på tiden därefter ska belasta respektive till-

komma Köparen. 

10.2 Avstämning ska göras mellan Parterna senast tre (3) månader efter tillträdet, 

varvid Parterna ska fastställa vilken Part som är skyldig att reglera överskottet 

av kostnader och intäkter till den andra parten, utifrån kostnads- och intäkts-

fördelningen per Tillträdesdagen enligt punkt 10.1. Betalning ska ske senast 

tio (10) dagar efter Parternas avstämning.  

11 ÖVRIGT 

11.1 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet 

berör. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som 

tidigare må ha lämnats ersätts sålunda av detta avtal.  

11.2 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och underteck-

nas av Parterna för att vara gällande. 

11.3 Parterna äger informera utomstående om överlåtelsen enligt detta Avtal; dock 

skall Köpeskillingen ej yppas i oträngt mål och om det inte stipuleras i lag att 

information härom ska lämnas.  

11.4 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal ska avgöras en-

ligt svensk lag av allmän domstol med Luleå tingsrätt som första instans. 



5 (5) 

 

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två (2) likalydande exemplar, varav Par-

terna tagit var sitt. 

 
 
Piteå den [dag] [månad] 2020  [Ort] den [dag] [månad] 2020
   
 
 
Pressteknik i Skellefteå AB:s konkursbo [Köparen] 
 
 
 
   
 
____________________  ____________________ 
Hans Andersson   [Behörig firmatecknare] 
 
 
 

____________________
 [Behörig firmatecknare] 
  

 
 
 
 




