
 

TBS Groups dotterbolag TBS Yard AB ansöker om konkurs 
 

Styrelsen i TBS Yard AB har beslutat att inge ansökan om konkurs vid Kalmar Tingsrätt. 
Det är TBS Group AB:s helägda operativa bolag TBS Yard AB som ansöker om konkurs. 
Abelco Investment Group AB (”Abelco”) är delägare av moderbolaget TBS Group AB som 
fortsätter sin verksamhet och inväntar utsedd konkursförvaltare av dotterbolaget. I 
samband med årsredovisningen för 2019 gjorde Abelco nedskrivningar av TBS koncernen 
och detta har därför mindre påverkan på 2020 års resultat inom Abelco koncernen. 

 
Efter den senaste månadens händelseutveckling står det klart att TBS Yard AB inte lyckats få lönsamhet 
eller finansiering till sin verksamhet. Marknadssituationen i kombination med att bolaget inte levererat på 
den upparbetade offertstocken, eller lyckats lösa finansieringsfrågan kring försäljningen av fartyg gör att en 
konkurs bedöms vara den bästa lösningen för dotterbolaget.  
Koncernen har under den senaste tiden tillverkat andra produkter inom komposit (bullerplank, Skarvhus) 

där försäljning och kundprocessen är betydligt kortare. TBS Group ser en framtid att kunna hitta lönsamhet 

i just denna typ av industriella affär. 

 

”Abelco har stöttat TBS koncernen genom åren med likviditet och kan konstatera att bolaget inte nått det 

resultat vi hoppats på. Innehavet ligger inte i linje med vår digitala fokusering inom Abelco och vi beslutade 

därför att inte längre stödja bolaget ekonomiskt och valde då att istället göra en nedskrivning av innehavet i 

TBS Group. Vi stödjer TBS Yard i sin ansökan om en konkurs med en förhoppning om att koncernen som 

helhet kan stå på egna ben i framtiden.” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Johan Rooth, VD 
 
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: Johan.rooth@abelco.com 
Telefon: 073-5367733 
 

 

Om Abelco Investment Group AB (publ) 

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering 

med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög 

avkastningsnivå till rimlig risknivå. 

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30-03-2020. 
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