
ANBUDSUNDERLAG 
AMT SOLUTIONS AB I KONKURS



Inledning
• AMT Solutions AB (”Bolaget”) försattes i konkurs vid Skellefteå tingsrätt den 27 januari 2023, 

varvid advokat Christoffer Lundmark vid Advokatbyrån Kaiding i Piteå utsågs till 
konkursförvaltare.

• Bolaget har utvecklat, marknadsfört och försålt mobila intensivvårdsbårar med tillhörande 
utrustning till luftfartyg. Bolagets kärnverksamhet har bestått i att utveckla och försälja 
Bolagets egen intensivvårdsbår ”micus-aero” samt vidareutveckling av ”micus-SNAM”.

• Verksamheten bedrevs från förhyrda lokaler i Skellefteå.

• Genom detta anbuds- och försäljningsunderlag (”Erbjudandet”) erbjuds berörda parter 
möjligheten att genom ett kontrollerat auktionsförfarande utvärdera och eventuellt lämna ett 
icke-bindande indikativt bud på de tillgångar som omfattas av Erbjudandet. Det icke-bindande 
budet kan omfatta samtliga eller vissa tillgångar i Bolaget. Ett anbud kan dock inte omfatta 
aktierna i Bolaget, eftersom detta är försatt i konkurs.



Bakgrund
• I kölvattnet av diskoteksbranden i Göteborg 1998 tillsatte Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) en utredning för att undersöka möjligheten till bättre räddningsinsatsåtgärder 
vid flerpersonsskador/katastrofer. Utredningen utmynnande i att MSB b.la. upphandlade 
intensivbårar som skulle möjliggöra anpassning av ordinarie flygplan och helikoptrar till luftburna 
sjukhus. 

• Ett konsortium av bolag i Skellefteåtrakten vann upphandlingen och utvecklade intensivvårdsbåren 
”micus-SNAM”. När det upphandlade avtalet löpte ut gick konsortiet i konkurs.

• Mot ovanstående bakgrund bildades Bolaget som köpte samtliga rättigheter till ”micus-SNAM” av 
konkursboet. Därefter påbörjades ett intensivt arbete med utvecklingen av en moderna 
intensivvårdsbår som namngavs ”micus-aero”. 



Tillgångarna (del 1)
Tillgångarna som omfattas av detta anbudsförfarande utgörs av:

• Samtlig upphovsrätt* till intensivvårdsbåren micus-aero, med därtill hörande 
tillverkningsritningar och övrig dokumentation.

• Samtlig upphovsrätt* till intensivvårdsbården micus-SNAM, med därtill hörande 
tillverkningsritningar och övrig dokumentation.

• 1 st. demobår micus-aero
• 1 st. demobår micus-SNAM

* Bårarna omfattas inte av någon registrerad ensamrätt såsom patenträtt, mönsterskydd eller 
varumärkesrätt. Rättigheterna står på upphovsrättslig grund. Samtliga rättigheter till 
intensivvårdsbårarna och Bolagets företagsnamn – AMT Solutions AB – (även logotyp, design, 
företagshemligheter, affärsidéer m.m.) ingår dock i de tillgångar som kan överlåtas. Saab har, för 
Bolagets räkning, utfärdat flyggodkännanden (Supplemental type certificate) för anpassningar 
av vissa luftfartyg (ett flygplan och en helikopter) för nyttjande av micus-aero. Rättigheterna till 
flyggodkännandena som sådana innehas av Saab och ingår inte i överlåtelsen. 



Tillgångarna (del 2)
Nedan återfinns respektive bår

Micus-SNAM, 6 styck uppgraderade och 6 styck i 
originalutförande

Micus-aero, 1 styck i KS 
konfiguration (Karolinska)

Micus-aero, 1 styck i VLL 
konfiguration (Umeå)

Micus-aero, 2 styck i AKA 
konfiguration (Uppsala)



Något om affärsidén
• Bolagets utvecklingskostnader för ”micus-aero” uppgår till drygt 8,6 mkr. 

Utvecklingskostnaderna för ”micus-SNAM” uppgick till 22 mkr. Båda bårarna är 
färdigutvecklade och redo att försäljas. 

• Kostnaderna för tillverkningen av ”micus-aero” understiger 1 mkr och har historiskt sålts 
för drygt 2 mkr. 

• Det finns uttalat intresse på den svenska marknaden för köp av ytterligare bårar samt 
vidareutveckling och reservdelshållning för befintliga kunders fyra micus-aero.

• 12 micus-SNAM som har övertagits av Försvarsmakten från MSB kan skapa nya 
affärsmöjligheter



Något om Bolaget
• Bolagets verksamhet beskrevs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022 enligt 

följande:

• Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020-02-01 – 2021-01-31 respektive 2021-02-
01 – 2022-01-31 biläggs som bilaga 1-2.



Försäljningsprocessen (1/4)
• Anbuds- och försäljningsprocessen kommer att ske i form av en 

kontrollerad auktion. Intressenter uppmanas härmed att lämna ett icke-
bindande indikativt bud senast den 10 mars 2023.

• Indikativt bud måste lämnas skriftligen antingen
(a) via e-post till christoffer.lundmark@kaiding.se och          

gunilla.andersson@kaiding.se, eller 
(b) med ordinarie post till AMT Solution AB:s konkursbo, c/o Advokatbyrån 

Kaiding, Box 114, 941 23 Piteå. 

mailto:christoffer.lundmark@kaiding.se
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Försäljningsprocessen (2/4)
• Indikativt bud måste avse ett förvärv på de villkor som anges i det bilagda utkastet till 

inkråmsöverlåtelseavtal, bilaga 3, och åtminstone innehålla följande information:

• Intressentens namn, företagsnamn eller liknande och personnummer eller organisationsnummer, samt 
kontaktinformation till den person som representerar intressenten i den fortsatta försäljningsprocessen. Om den 
berörda parten representeras av ett konsortium bör detta också anges i budet.

• Ett indikativt bud i SEK eller EUR exklusive mervärdesskatt.

• Information om huruvida budet omfattar alla tillgångar eller delar av de tillgångar som omfattas av Erbjudandet. Om 
budet endast omfattar vissa tillgångar ska dessa tillgångar anges. 

• En sammanfattande beskrivning av hur ett förvärv lika med budet kommer att finansieras.

• Villkor och/eller förutsättningar för det indikativa budet.



Försäljningsprocessen (3/4)
• Efter att konkursförvaltningen har utvärderat inkomna bud avser konkursförvaltningen 

att självständigt erbjuda ett begränsat antal anbudsgivare (de vars bud bedöms som mest 
intressanta) att fortsätta till nästa steg i försäljningsprocessen. Dessa anbudsgivare 
kommer då, efter att ha undertecknat ett sekretessavtal enligt bilaga 4, att få tillgång till 
ytterligare information om Bolaget och dess verksamhet. Dessa anbudsgivare ska sedan 
lämna ett slutligt, bindande, anbud till konkursförvaltningen senast den 17 mars 2023. 

• Det ska noteras att en överlåtelse förutsätter dels att konkursboet och en slutlig köpare 
ingår ett skriftligt inkråmsöverlåtelseavtal, dels att överlåtelsen godkänts av berörda 
kreditgivare och andra relevanta aktörer såsom myndigheter.



Försäljningsprocessen (4/4)
• Konkursförvaltningen förbehåller sig rätten att tacka nej till enskilda eller 

alla indikativa och bindande bud och efter eget gottfinnande förhandla med 
intressenter eller tredje parter för att genomföra överlåtelse under anbuds-
och försäljningsprocessen. 

• Alla frågor angående försäljningsprocessen besvaras av 
Christoffer Lundmark, e-post: christoffer.lundmark@kaiding.se eller telefon:
+4676-8220648

mailto:christoffer.lundmark@kaiding.se


Bilagor
• Bilaga 1 – Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-02-01 – 2021-01-31
• Bilaga 2 – Årsredovisning för verksamhetsåret 2021-02-01 – 2022-01-31
• Bilaga 3 – Utkast till inkråmsöverlåtelseavtal
• Bilaga 4 – Sekretessförbindelse 




