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SAKEN
Ansökan om företagsrekonstruktion
_____________
Handlingarna i ärendet genomgås med anledning av att National Electric Vehicle
Sweden AB (”NEVS”) har ansökt om företagsrekonstruktion, varefter tingsrätten
meddelar följande

BESLUT

Tingsrättens avgörande
Tingsrätten avslår ansökan om företagsrekonstruktion.

Skälen för tingsrättens beslut
Det är till en början klart att NEVS för närvarande inte kan betala sina förfallna
skulder. Den första förutsättningen för beslut om företagsrekonstruktion enligt 2 kap.
6 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion är alltså uppfylld.

Dok.Id 274776
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 80
E-post: vanersborgs.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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För att ansökan ska kunna bifallas krävs dessutom att det finns skälig anledning att
anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. I den delen gör vi följande
bedömning.

Enligt ansökan är syftet med rekonstruktionen att NEVS ska erhålla rådrum för att
genomföra sådana finansiella och bolagsrättsliga omstruktureringar att samtliga
skulder ska kunna betalas fullt ut.

Uppgifterna i ansökan om de avsedda finansiella lösningarna framstår som vaga och är
helt odokumenterade. Det saknas t.ex. rimligt precisa uppgifter om finansieringsbehovet över tid, och om när och med vilka belopp medel kan komma att inflyta.

Av ansökan får vidare anses framgå att NEVS inte har säkrad likviditet för att uppfylla
sina förpliktelser under rekonstruktionen utan att ägare eller investeringspartner tillför
ytterligare medel. NEVS har inte heller om dessa möjligheter lämnat sådana uppgifter
att realismen i bolagets förväntningar kan bedömas.

Mot bakgrund av det anförda bedömer vi att de ekonomiska och andra förutsättningar
som NEVS har beskrivit i ansökan om företagsrekonstruktion inte når upp till de krav
som bör ställas för att rekonstruktion ska beviljas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 406)
Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 18 september 2014 och vara
ställt till Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs.

Kristian Andersson

Protokollet uppvisat sd
SKILJAKTIG MENING, se aktbilaga 9

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I TVISTEMÅL OCH ÄRENDE
(prövningstillstånd krävs)
Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet
prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av beslutet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. det beslut som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för beslutet,

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från beslutets datum. Sista
dagen för överklagande finns angiven på sista
sidan i beslutet.

2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras att prövningstillstånd
meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd
om

3. den ändring av tingsrättens beslut som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet,

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

5. de omständigheter som åberopas till
stöd för att prövningstillstånd ska
meddelas, samt

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
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3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står
tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

6. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av beslutet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

www.domstol.se

