Anbudsunderlag
INITI AB i konkurs
Bakgrund
Den 10 december 2019 försattes INITI AB, 556718-6480, (”Bolaget”) i konkurs på egen
begäran varvid advokat Nils Åberg förordnades som konkursförvaltare.
a) Fram till konkursen bedrev Bolaget verksamhet i form av tillverkning och försäljning av
exklusiv badrumsinredning. Konceptet utmärker sig genom ett skandinaviskt formspråk
och hantverk i utvalda solida material, för medvetna kunder inom super-premium
segmentet. INITI har haft vision om att förändra synen på badrummet, berika med nya
idéer och människors sinnen genom unika och vackra miljöer för njutning. Det unika
konceptet har skapats genom ett kontaktnät av ledande formgivare, konstruktörer,
materialleverantörer och andra partners som nått stor spridning internationellt via sociala
medier, se vidare https://initi.se/. Bolaget har tidigare haft ett showroom i Mall of
Scandinavia i Stockholm. Bolaget har etablerat omfattande kontakter med leverantörer
som ställer sig positiva till fortsatt samarbete.

Rörelsen och dess tillgångar
De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:
b) Rätten att förvärva Bolagets prototyper och badrumsmöbler, se bilaga 1
c) Rätten till firman INITI AB jämte andra immateriella rättigheter som ägs av bolaget och
som kan överlåtas och nyttjas utan hinder av tredje man, se vidare i bilaga 2
d) Rätten för köparen att nyttja bolagets kontaktnät under förutsättning av respektive
motparts godkännande.

Förbehåll och genomförandet av budgivningen
Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra
erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.

Anbud emottages i första hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den.
Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Dana Halabi, dana.halabi@carler.se,
070-413 92 15
Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av
rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Dana Halabi tillhanda på
dennes e-postadress senast den 20 mars kl. 12.00.
Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden
anbudsförfarandet pågår.
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