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ANBUDSUNDERLAG 

 

CAMECO Sandviken AB 
 

 

Metallbearbetningsföretag med potential 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bakgrund m m 

 

CAMECO Sandviken AB, 556463-1009, Blixtvägen 13, 811 93 Sandviken, försattes 

i konkurs 2021-09-14 vid Gävle tingsrätt varvid jag, advokat Bertil Wingqvist, 

förordnades till konkursförvaltare. 

 

CAMECO har bedrivit metallbearbetning, legoarbeten, främst med fräsning och 

svarvning åt ett flertal olika kunder. Produktionen har skett i den av bolaget ägda 

fastigheten Blixten 4 i Lövbackens industriområde i Sandviken. 
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I och med konkursen skall verksamheten säljas. Det sker genom anbudsförfarande 

och i första hand genom att en köpare förvärvar rörelsen i sin helhet med fastigheten, 

inventarier, lager, pågående arbeten, kundregister och personal, men försäljningen 

kan också ske genom att fastigheten, inventarierna och annan egendom säljs separat 

till olika köpare eller på auktion.  

 

Rörelsen drivs för närvarande vidare av konkursboet, vilket betyder att kunderna får 

sina leveranser utan avbrott. Konkursboet avser att driva verksamheten vidare till 

slutet av oktober. En köpare av verksamheten igångvarande bör därför räkna med att 

kunna tillträda senast 1 november. 

 

Kundregister offentliggöras inte i detta skede. 

 

 

Ekonomi 

 

Verksamheten har omsatt runt 25 milj kr årligen fram till 2018. Därefter har 

omsättningen minskat till ca 20 milj kr men för det räkenskapsår som avslutades 

2021-06-30 stannade omsättningen på knappt 15 milj kr.  

 

Årsredovisningen för 2019/2020 bifogas, Bilaga 1.  

 

Balans- och resultatrapport per 2021-06-30 bifogas, Bilaga 2. Rapporterna är inte 

avstämda, justerade eller kontrollerade.  

 

Bolaget använder Monitor produktionsstyrningssystem.  

 

Den försämrade omsättningen 2020/2021 beror dels på att kunder valt att anlita 

utländska leverantörer i stället, dels på att corona-pandemin försvårat nya 

kundkontakter. 

 

Aktuell kundreskontra visar på utestående fordringar om ca 1 milj kr. Inneliggande 

order finns för över 2 milj kr. 

 

Det bedöms finnas potential för en köpare att kunna öka omsättningen betydligt från 

nuvarande nivå. Marknaden för metallbearbetning är betydande och med aktiva 

försäljningsåtgärder bör en köpare kunna skaffa nya kunder.   

 

 

Anställda 

 

Personalen är uppsagd av konkursförvaltaren. Personalen omfattas av lönegaranti. 

Företrädesrätt till återanställning föreligger för de anställda. Berörda fackförbund är 

IF Metall, Unionen och Ledarna. 
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Förteckning över anställda bifogas, Bilaga 3. Förteckningen utgör inte en 

turordningslista. Ytterligare uppgifter lämnas senare till seriös spekulant som avser 

lägga bud på rörelsen.  

 

Personalen har stor erfarenhet och är skickliga yrkesmän. De har förklarat sig villiga 

att fortsätta arbeta i rörelsen. 

 

 

Inventarier 

 

Inventarieförteckning, se Bilaga 4. Den är avstämd efter konkursen. Även övrig 

egendom i lokalen ingår i överlåtelsen förutom särskilt angivna objekt som utgör 

separationsgods, se nedan. Om någonting som är upptaget på listan saknas i lokalen, 

så ingår det inte i köpet. Köparen måste därför själv kontrollera allt som köparen 

anser vara av vikt för affären. 

 

 

Varulager 

 

Varulagret består i huvudsak av råmaterial och delar/komponenter till produktionen. 

Varulagrets värde är ca 750 000 kr. OBS! Värdet är ungefärligt. Det har inventerats 

översiktligt efter konkursen, se Bilaga 5. Lagret används i den dagliga produktionen 

och förändras därför löpande. Avstämning måste göras vid en köpares tillträde. 

Lagret bedöms i allt väsentligt vara kurant. Det bör dock noteras att kundspecifikt 

material är upptaget till 332 607 kr, vilket är ett värde som förutsätter att kunden 

fortsätter lägga order hos företaget.  

 

 

Separationsgods 

 

Följande egendom ingår inte i överlåtelsen men köpare äger rätt att förhandla med 

ägare/leasinggivare/avbetalningssäljare om att överta respektive avtal.  

 

• Uppgradering från Mastercam fräs till fräs 3D, 1 st MultiAxis, 15-axlig 

fräspost.- IKANO Bank 

• Atlas Copco GA18 kompressor. -Wasa Kredit 

• SD8100 inbrottslarm. – Wasa Kredit 

• Axile flerop G6 APC. – Nordea Finance 

• Nigata flerop SPN 701. – Nordea Finance 

• VW Crafter. – VW Finans 

 

Kunders material som finns hos CAMECO för bearbetning.  
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Kopia på leasingavtal/hyresavtal/avbetalningskontrakt översändes på begäran.  

 

Såvitt känt finns i övrigt ingen hyrd, leasad eller lånad egendom eller sådan som är 

köpt på avbetalning eller av annan anledning inte ägs av CAMECO. Om sådan 

egendom visar sig finnas, ingår den inte i köpet. En köpare kan inte göra anspråk på 

egendom som visar sig vara separationsgods utan måste i varje särskilt fall lämna ut 

den till rätt ägare eller förhandla om att överta aktuellt kontrakt.   

 

 

Fastigheten Sandviken Blixten 4 

 

Fastigheten har en markareal om ca 4 680 kvm. Verkstadsbyggnad med personal- 

och kontorsutrymmen uppgår till totalt 1 200 kvm. Därav utgör verkstadsytan ca 

1 000 kvm. 

 

Fastigheten har värderats 2017 till 5 000 000 kr. Värdering se Bilaga 6 

 

Fastighetsrapport, se Bilaga 7. Totalt taxeringsvärde är 2 800 000 kr.  

 

Fastigheten kan komma att säljas separat för det fall den slutliga köparen av 

rörelsen/inventarierna inte förvärvar fastigheten. 

 

 

Tillstånd 

 

Inga särskilda tillstånd erfordras för verksamheten.  

 

 

Visning 

 

Visning sker efter överenskommelse med förvaltaren. 

 

Spekulanter kan också kontakta CAMECOs vd Anders Lundin, tel 076-009 06 95, 

anders.lundin@cameco.se för ytterligare uppgifter eller visning av 

rörelsen/egendomen.  

 

 

Anbud 

 

Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2021-10-11.  

 

mailto:anders.lundin@cameco.se
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Anbuden skall innehålla namn, adress och telefonnummer till spekulanten, vad budet 

omfattar, pris i kronor att betalas genom insättning på konkursboets konto på 

tillträdesdagen, tänkt tillträdesdag samt eventuella villkor som vill göras gällande.  

 

Fri prövningsrätt förbehålles. 

 

 

Övrigt 

 

Konkursboet friskriver sig för eventuella fel eller brister i egendomen, liksom i 

lämnade uppgifter. Det åligger således varje spekulant att själv inhämta uppgifter 

som kan ha betydelse för köpet.   

 

 

Gävle den 23 september 2021 

 

 

Advokat Bertil Wingqvist 

 

bertil.wingqvist@abersten.com 

 

Advokatfirman Abersten 

Norra Slottsgatan 7, 803 20 Gävle 

Tel 026-12 26 20 

 

 

 

Bilagor: 1. Årsredovisning   

 2. Balans- och resultatrapport 

 3. Anställda 

 4. Inventarier  

 5. Varulager 

 6. Värdering 

 7. Fastighetsrapport 

 8. Annonsmanus  
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