
 

 

 

 

 
  
 

ANBUDSUNDERLAG 
 

TID Stockholm AB i konkurs 
 
 
 
1 Bakgrund 

 

Den 6 maj 2020 försattes TID Stockholm AB, 556949-9980, (”Bolaget”) i konkurs, 

varvid advokat Dan Bengtsson förordnades som konkursförvaltare.  

 

Bolaget säljer klockor (armbandsur) i medelprissegmentet under det egna varumärket 

Tid Watches. Klockorna saluförs i separata herr- och damkollektioner och har ett stilrent 

och tidlöst utförande. Bolaget säljer även klockarmband samt vissa accessoarer. 

 

Exempel på herrklockor 

 

Bolaget, som bildades år 2013, producerar och säljer sina egna produkter. 

Produktionen sker av underleverantör i Kina. Designen på produkterna har gjorts av 

närstående bolag.  
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Försäljning av produkterna sker såväl i egen regi på Bolagets hemsida 

(www.tidwatches.com) som i Bolagets fysiska butik på Torsgatan i centrala Stockholm. 

Försäljning sker både till konsumenter och till detaljhandeln. Butiken i Stockholm 

fungerar i dagsläget även som lager och kontor. Bolaget har även ett kontor i Malmö. 

 

Bolaget har använt en kinesisk leverantör av produkterna. Denna leverantör är även 

lagerhållare för produkter som säljs på den asiatiska marknaden. För försäljning på den 

asiatiska marknaden har Bolaget nyttjat lokala distributörer för försäljning i Kina, Korea, 

Japan, Taiwan, Australien och Nya Zeeland. Distributörerna hämtar varor direkt från 

lagret i Kina med hjälp av egna transportlösningar. 

 

För sin försäljning använder sig Bolaget av en IT-plattform vid namn Centra. 

Plattformen integrerar order, lager, fakturering och transport.  

 

Vid konkursutbrottet hade Bolaget tre anställda varav två i Malmö och en i Stockholm.  

 

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.  

 

Anbud tas i första hand emot på Bolagets rörelse, och i andra hand på en eller flera 

delar av Bolagets tillgångar. 

 

   
Exempel på damklockor 

 

http://www.tidwatches.com/
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2 Rörelsen och dess tillgångar 

 

Bolagets tillgångar består primärt av dess produkter och dess varumärke. Produkterna 

finns i lager i Stockholm och i Kina.  

 

För information om och bilder på Bolagets produkter hänvisas till Bolagets hemsida på 

domänen www.tidwatches.com. Bolagets hemsida har utvecklats av Bolaget och ägs 

av Bolaget. Bolaget har även ett flertal konton på sociala medier (Facebook och 

Instagram) under namnet TID Watches för ett flertal av sina marknader. 

 

Följande tillgångar bjuds ut till försäljningen: 

 

a) Klockor, armband och accessoarer i Stockholm, bilaga 1 

 

b) Klockor, armband och accessoarer i Kina, bilaga 2. Noteras kan att det på detta 

lager till viss del endast är delbetalt och att det föreligger en restskuld. Det finns ca 

13 026 artiklar i Kina (klockor, armband, boxar). Dessa har blivit förbetalda med  

56 456 USD. Kvarstår att betala: 73 581 USD. 

 

c) Immateriella tillgångar i form av 

- Varumärken, bilaga 3 

- Hemsidan på www.tidwatches.com  

- Domänen tidwatches.com   

 

d) Inventarier i Stockholm och Malmö, bilaga 4 

 

e) Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolaget avtal, villkorat av motpartens 

godkännande. 
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3 Genomförandet av budgivningen 

 

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen 

och dess tillgångar. Förfrågningar angående rörelse och dess tillgångar besvaras av 

advokat Dan Bengtsson (dan.bengtsson@carler.se) eller Erik Persson 

(erik.persson@carler.se). 

 

Anbud ska lämnas skriftligen per mail senast den 25 maj 2020 kl. 13:00. Anbud 

skickas till ska mailas till dan.bengtsson@carler.se eller erik.persson@carler.se. 

 

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att 

beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av 

konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.  

 

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av erhållna bud och att försälja hela eller 

delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår.  

 

4 Generell friskrivning och förbehåll 

 

Tillgångarna överlåts i befintligt skick.  

 

Konkursboets friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den 

överlåtna egendomen. Köpare anmodas att genomföra en noggrann 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 rättig-

heter sker på köparens risk. 

 

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller 

avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.  
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Vad gäller lagervaror i Kina finns obetalda skulder till producenten/lagerhållaren. Det 

åligger en köpare av dessa varor att erlägga restskulden eller på annat sätt göra upp 

med lagerhållaren/producenten avseende denna egendom. Konkursboet säljer i detta 

avseende bolagets rätt till egendomen. 

 

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta 

anbudsunderlag. 

 

________________________________________________________ 

 

Advokatfirman Carler, 2020-05-15 

 


