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ALINGSÅS TINGSRÄTT 
 

PROTOKOLL 
2020-10-02 
Handläggning i 
Alingsås 

Aktbilaga 23 
Mål nr 
Ä 1032-20 
 

 

Dok.Id 310890     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 126 
441 23 Alingsås 

Södra Ringgatan 23 0322-793 00  
 

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

www.alingsastingsratt.domstol.se 
 

 
 
Handläggning i parternas utevaro 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Mats Persson 
 
PARTER 
 
Sökande 
Oboya Horticulture Industries AB, 556362-3197 
Flöjelbergsgatan 20 C 
431 37 Mölndal 
 
Rekonstruktör  
Advokat Martin Bergander  
Wesslau Söderqvist Väst HB  
Kyrkängsgatan 8  
503 38 Borås 
 
Borgenärer 
Erik Penser Bank 
 
Skatteverket 
 
SAKEN 
Företagsrekonstruktion; nu fråga om förlängning 
_____________ 
 
Tingsrätten tar del av handlingarna i ärendet och antecknar följande. 

 

Oboya (nedan Oboya) har begärt att företagsrekonstruktionen för bolaget ska fortsätta 

och att tiden förlängs med tre månader. Skatteverket har förklarat sig inte ha några in-

vändningar mot att rekonstruktionen tillåts fortsätta. Erik Penser Bank har motsatt sig 

att rekonstruktionen tillåts fortsätta, i huvudsak på den grunden att bolaget inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att tillföra nödvändigt kapital genom insatser från ägarna. 

Oboya och rekonstruktören har yttrat sig över Erik Penser Banks yttrande. Rekonstruk-

tören har förklarat att han gör bedömningen att det finns goda möjligheter att bolagets 

verksamhet åter kan bli lönsam, att en konkurs skulle ge ett sämre utfall för borgenä-

rerna och att han därför stödjer en förlängning av rekonstruktionen. 
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Tingsrätten meddelar följande 

 

BESLUT 

1. Företagsrekonstruktionen avseende Oboya Horticulture Industries AB ska  

fortsätta.  

2. Företagsrekonstruktionen ska upphöra senast den 15 december 2020 om inte  

gäldenären innan dess har inkommit till tingsrätten med begäran om att  

rekonstruktionen ska fortsätta. 

 

Skäl för beslutet 

Utgångspunkten är att en företagsrekonstruktion ska pågå tre månader, men om det 

finns särskilda skäl kan rätten medge att företagsrekonstruktionen får pågå under ytter-

ligare högst tre månader (se 4 kap. 8 § lagen om företagsrekonstruktion).  

 

Oboya har i sin begäran om förlängning redovisat de åtgärder som hittills vidtagits och 

har uppgett att åtgärder har vidtagits för att försälja aktierna i ett dotterbolag. Oboya 

har lämnat en förklaring till att det inte varit möjligt att tillföra nödvändigt kapital ge-

nom insatser från aktieägarna. Vidare har rekonstruktören uppgett att han gör den be-

dömningen att det finns goda möjligheter att bolagets verksamhet åter kan bli lönsam. 

Till detta kommer att Oboya är börsnoterat och moderbolag i en koncern med ut-

ländska dotterbolag, vilket kan motivera en något längre tid att slutföra rekonstrukt-

ionen. Sammantaget anser tingsrätten att omständigheterna är sådana att det finns sär-

skilda skäl att tillåta att företagsrekonstruktionen får fortsätta och att tiden förlängs 

med tre månader. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 23 oktober 2020. Överkla-

gandet ges in till tingsrätten men ska vara adresserat till Hovrätten för Västra Sverige. 

 

 

Mats Persson 



 

Sida 1 av 1 
 

www.domstol.se 

A
n

v
is

n
in

ga
r 

fö
r 

ö
v
er

k
la

ga
n

d
e 

T
R

-1
2
 -

 B
e
sl

u
t 

i 
tv

is
te

m
å
l 

o
c
h

 ä
re

n
d

e
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

, 
A

v
d

. 
fö

r 
d

o
m

st
o

ls
u
tv

ec
k
li
n

g 
• 

2
0
1
8
-1

1
 

 

 

Hur man överklagar 
Beslut i tvistemål och ärende, tingsrätt TR-12 

________________________________________________________________

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista sidan 
i beslutet. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och 
varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt 
överklagande (läs mer om prövningstillstånd 
längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om 
var domstolen kan nå dig: postadresser,  
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent 
avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att 
beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan 
i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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