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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 
Avdelning 4 

PROTOKOLL 
2022-04-11 
borgenärssammanträde i  
Huddinge 

Aktbilaga 10 
Mål nr  
Ä 5087-22 
 

 

Dok.Id 2021196     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
141 84 Huddinge 

Björnkullavägen 5 A 08-561 660 40  
 

måndag – fredag 
08:30–16:00 E-post: sodertorns.tingsratt@dom.se 

www.sodertornstingsratt.domstol.se 
 

   Tid: 11.30–12.05 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Daniel Eriksson 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Tingsnotarien Emil Duberg 
 
PARTER 
 
Sökande 
Waxy Sverige AB, 559143-0565 
Smista Allé 19 
141 74 Segeltorp 
  
Ombud: Tomas Lindberg 
c/o Rekonstruktionsbyrån Nord AB 
Nytorpsvägen 5 C 
142 63 Trångsund 
 
ÖVRIGA 
 
Rekonstruktör 
Jurist Marcus Wenner 
c/o 180 Affärsutveckling AB 
Strandsvägen 7 B 
114 56 Stockholm 
 
Borgenärer 
Staten genom Skatteverket 
171 94 Solna 
Närvarande genom Silja Säfsten och Daniel Plöjer. Även närvarande genom Ingela 
Johansson via telefon. 
 
WXY Holding AB, 559175-2976 
Smista Allé 19 
141 74 Segeltorp 
Närvarande genom Johan Josephsson, Claes Westerlund och Arne Olafsson 
_____________________ 
 
Övriga 
Bert Karlsson 
 
Ingvar Rehbinder 
Humlebacken 12 
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141 69 Huddinge 
Närvarande i egenskap av tidigare ställföreträdare för WXY Holding AB, Waxy 
International AB och Waxy Sverige AB. 
 
Nord Förvaltning och Emissioner AB, 556832-1342 
Box 2931 
183 79 Täby 
Närvarande genom Charlotte Bergwall Nilsson 
 
SAKEN 
Företagsrekonstruktion; nu fråga om borgenärssammanträde 
_____________________ 
 
Sammanträdet ropas på och närvaron kontrolleras. 

 

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger hinder mot att hålla 

borgenärssammanträdet. 

 

Rekonstruktören redogör för bakgrunden till företagsrekonstruktionen och den 

preliminära rekonstruktionsplanen, varvid han hänför sig till aktbil. 8 och 9. 

Rekonstruktören hänvisar också till vad som framförts vid dagens 

borgenärssammanträde för Waxy International AB. Därutöver framkommer i huvudsak 

följande. 

 

Koncernens kärna ligger inte i förevarande Waxy Sverige AB (”Bolaget”). Bolaget är 

ett personalbolag som har bistått Waxy International AB med personal. 

Rekonstruktören är positivt inställd till att rekonstruktionen ska fortsätta. Skälet till 

detta är att personalen i Waxy Sverige AB kan vara av intresse för rekonstruktionen i 

koncernen och särskilt i Waxy International AB. Facket vet inte var de anställda anses 

arbeta ur ett arbetsrättsligt perspektiv, dvs. om de anses arbeta i Waxy Sverige AB 

eller i Waxy International AB. 

 

Tomas Lindberg uppger att Bolaget anser att rekonstruktionen bör fortsätta. Då 

Bolaget är ett bemanningsbolag finns det möjlighet att fortskrida med verksamheten. 

Man kan fortsätta efter ett offentligt ackord. Rekonstruktion pågår i tre andra bolag i 

koncernen: Waxy Holding AB, Waxy International AB och Waxy Norrtälje AB.  
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Skatteverket anför att uppgiften om att Waxy Sverige AB är ett bemanningsföretag är 

helt ny.  

 

Ingvar Rehbinder uppger att personalen i Waxy Sverige AB har hyrts ut till de egna 

anläggningarna, men att tanken från början inte har varit att bolaget skulle vara ett 

bemanningsföretag. 

 

Skatteverket anför att Bolagets räkenskapsinformation avseende år 2021 inte går ihop. 

Det finns en stor diskrepans mellan redovisad omsättning och resultat. Skatteverket 

uppger också att det saknas skattedeklarationer för år 2021. Det saknas även 

momsdeklaration avseende januari år 2022 och arbetsgivardeklaration avseende 

januari och februari år 2022. Bolaget har ombetts inkomma med redovisningsunderlag 

för oktober, november och december år 2021, vilket man inte har gjort.  

 

Tomas Lindberg anför att man har tagit kontakt med Bolagets redovisningsbyrå som 

har sagt att de har för avsikt att bokföra i kapp. 

 

Skatteverket anför att Statens fordran för närvarande uppgår till 1 477 881 kr men att 

fordran kan komma att ändras då det saknas redovisning.  

 

Rekonstruktören anför, bland annat mot bakgrund av att Bolagets fordran till 

Skatteverket är upptagen till 3 233 672 kr i borgenärsförteckningen (aktbil. 8 s. 8), 

medan Skatteverket för närvarande uppger en fordran om 1 477 881 kr, att det är 

sannolikt att Bolaget har redovisat korrekt men inte deklarerat korrekt. 

 

Tomas Lindberg uppger på fråga från Skatteverket att personalen i Bolaget är 

nödvändig för att bedriva verksamheten på anläggningarna. En del av planen är att 

anpassa personalkostnader och således hyra in mindre personal. Man vill undvika 

konkurs genom att rekonstruera och skriva ner skulderna och fortsatt bedriva 

verksamhet. 
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Rekonstruktören tillstryker fortsatt rekonstruktion. Det är inte uteslutet att man kan 

nå ett ackord. Åtminstone två borgenärer är positiva till fortsatt rekonstruktion och Lån 

Kronan Sweden AB och Sven Erik Sandström har åtminstone inte uttalat sig negativt.  

 

Skatteverket tillstyrker inte fortsatt rekonstruktion. Bolaget har inte ordning på sin 

bokföring och har inte redovisat skatter och avgifter. Bolagen i koncernen hör tätt ihop. 

Skatteverket håller därför samma linje som för övriga rekonstruktioner i koncernen. 

Även mot bakgrund av att hyresavtal sagts upp och övrigt som har framkommit vid 

dagens sammanträde avstryker Skatteverket fortsatt rekonstruktion.   

________________________ 

 
Skatteverket avstyrker fortsatt rekonstruktion. 

 

Rekonstruktören tillstyrker fortsatt rekonstruktion. 

________________________ 

Sammanträdet förklaras avslutat och parterna informeras om att tingsrätten kommer att 

meddela beslut i fråga om företagsrekonstruktionen ska fortsätta eller inte den 19 april 

2022 kl. 11.00. 

________________________ 

BESLUT (att meddelas den 19 april 2022 kl. 11.00) 

 

Företagsrekonstruktionen för Waxy Sverige AB ska fortsätta. 

 

Tingsrätten erinrar om att företagsrekonstruktionen upphör efter den 29 juni 2022 

om ingen begäran om förlängning har inkommit till tingsrätten senast det datumet. 

 

Skäl för beslutet 

Huvudregeln är att en företagsrekonstruktion pågår i tre månader från beslutet. 

Tingsrätten kan emellertid besluta att en företagsrekonstruktion ska upphöra i förtid, 

bland annat om rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med 

företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått (4 kap. 7 § 4 lagen om 
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företagsrekonstruktion). I förevarande fall har borgenären Skatteverket avstyrkt fortsatt 

rekonstruktion. 

 

Syftet med en företagsrekonstruktion är att rekonstruera livskraftiga bolag. 

Företagsrekonstruktion ska inte användas för att gäldenären ska få betalningsanstånd 

(prop. 1995/96:5 s. 72 f.). 

 

Av vad som framkommit under sammanträdet framstår det inte som att Bolaget 

bedriver någon egentlig verksamhet utöver att ha personal anställd som hyrs ut till 

andra bolag i koncernen. Tingsrätten noterar att de åtgärder som beskrivs i 

rekonstruktionsplanen främst synes ta sikte på verksamheten i systerbolaget Waxy 

International AB. Det framgår dock även att ett av syftena med rekonstruktionen är att 

se över koncernens personalkostnader, vilket är en rekonstruktionsåtgärd som får anses 

ta sikte på Waxy Sverige AB. Betalningsanstånd kan därmed inte bedömas vara det 

enda syftet med rekonstruktionen av det bolaget. Därtill framgår att rekonstruktionen 

är tänkt att leda till ett förslag om offentligt ackord. Enligt tingsrättens mening framstår 

det, mot bakgrund av att Skatteverkets andel av den totala skuldmassan i nuläget kan 

bedömas motsvara någonstans mellan 13–25 %, inte som uteslutet att ett sådant förslag 

kan röstas igenom (jfr 3 kap. 5 § lagen om företagsrekonstruktion). 

 

Sammantaget bedömer tingsrätten att det i nuläget inte framstår som klart att 

företagsrekonstruktionen är utsiktslös. Den ska därför fortsätta.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-12) 

Beslutet får överklagas. Överklagandet ställs till Svea hovrätt men ges in till 

tingsrätten senast den 10 maj 2022. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Emil Duberg  

Protokollet uppvisat/ 

 


