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ANBUDSUNDERLAG

D-Rail AB, 556882-0756, (”D-Rail”) försattes i konkurs den 4 januari 2023. 
Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende i första hand bolagets 
rörelse i sin helhet eller i andra hand, bolagets enskilda tillgångar. Denna anbudsprocess 
är satt under mycket stor tidspress, se vidare nedan.

Allmänt
D-Rail:s verksamhet finns beskriven på bolagets hemsida www.d-rail.com. I huvudsak 
har bolaget utvecklat ett system för övervakning av underhållsbehov på järnväg. 
Systemet utgår från realtidsövervakning av järnväg via sensorer som monteras på tåg i 
trafik. Data ifrån sensorsystemen analyseras sedan i en applikation i molnet och skapar 
information angående skicket på järnvägen som görs tillgänglig för D-Rails kunder.

Informationsmaterialet nedan kan komma att uppdateras. Konkursboets ansvar regleras 
uteslutande i den slutliga avtalsdokumentationen och boet kan i nuläget inte ta ansvar för 
de faktauppgifter som förekommer i detta anbudsunderlag.

Immateriella rättigheter
Registrerade immateriella rättigheter saknas. Ritningar för vissa hårdvarukomponenter 
finns. I övrigt utgörs de immateriella tillgångarna av s.k. know-how.

D-Rail har utvecklat programvaran för systemet. Mjukvaran för hårdvaran har dock 
utvecklats tillsammans med en IT-konsult. Enligt avtal med IT-konsulten tillfaller 
samtliga immateriella rättigheter D-Rail, under förutsättning att konsultarvoden erlagts 
enligt avtal. För närvarande resterar D-Rail med vissa betalningar till IT-konsulten. 
D-Rails avtal med IT-konsulten finns tillgängligt hos konkursförvaltningen och kan mot 
avgivande av sedvanliga sekretessåtaganden eventuellt göras tillgängligt för spekulanter 
som visat konkret intresse av att förvärva rörelsen.

Avtal angående leverans av systemet till Prorail
D-Rail erhöll som underleverantör till IBM Nederland B.V. i maj 2021 ett kontrakt för 
leverans av D-Rails system till Prorail. Prorail är en del av NS Railinfratrust, den 
holländska motsvarigheten till Trafikverket, och ansvarar för underhåll av det holländska 
järnvägssystemet. Uppdraget för Prorail vanns av D-Rail och IBM efter en offentlig 
upphandling.
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Avtalet med IBM löper över 14 år.1 En första leverans av 2 uppsättningar av systemet för 
montering på två tåg ska ske i januari 2023. Konkursboet saknar för närvarande medel 
för att kunna fullfölja leveransen.

Avtalet lyder under holländsk rätt. Enligt avtalet har IBM rätt att säga upp avtalet i 
händelse av D-Rails konkurs.

Konkursförvaltningen förfogar inte över D-Rails avtal med IBM och det kan inte 
överlåtas på en förvärvare av D-Rails rörelse utan att IBM medverkar därtill.

D-Rails avtal med IBM finns i en version underskriven av D-Rail (men inte IBM) 
tillgängligt hos konkursförvaltningen och kan mot avgivande av sedvanliga 
sekretessåtaganden eventuellt göras tillgängligt för spekulanter som visat konkret intresse 
av att förvärva rörelsen

Tidigare försäljningsprocess
D-Rail var under 2021 föremål för en försäljningsprocess som hanterades av en anlitad 
företagsförmedlare. Någon överlåtelse kom dock inte att fullföljas. För försäljnings-
processen togs ett kortare presentationsmaterial avseende bolaget fram som finns hos 
konkursförvaltningen. Materialet har inte uppdaterats sedan den togs fram 2021, men det 
kan mot sedvanliga sekretessåtaganden göras tillgänglig för spekulanter som visar 
konkret intresse av att förvärva rörelsen.

Inventarier
Bolaget äger sedvanliga kontorsinventarier, möbler, datorer mm, samt vissa hårvaru-
komponenter för systemet enligt en bilaga som det kommer att kompletteras med senare.

Uppgifter om hyresvärd
Bolagets hyr f.n. lokaler i centrala Gävle. Hyran erläggs kvartalsvis och uppgår till 
60 700 SEK per kvartal. För den som är intresserad av att vidarehyra alla eller delar av 
utrymmet hänvisas till att ta direktkontakt med hyresvärden Diös. Bolagets 
kontaktperson har varit Jonathan Fredriksson, Tele: +46 10 470 97 05.

Ekonomisk information
Bolagets senaste årsredovisning är för räkenskapsåret 2021, Bilaga 1.
Det finns en resultat- och balansrapport (ej avstämd) per 2022-09-30, Bilaga 2.

Personal
Ett förvärv av bolagets egendom innebär inte att bolagets skulder eller andra förpliktelser 
tas över, således inte heller de anställdas lönekrav mm. För närvarande finns fyra 

1 I en tidigare version av detta anbudsunderlag angavs felaktigt att avtalet hade ett kontraktsvärde över de 
första fyra åren om ca 4,5 MEUR. Efter att det påpekats för konkursförvaltningen att denna uppgift kan 
vara felaktig har den tagits bort.
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anställda, inkluderande ställföreträdaren Christoffer Hamin, som alla har sagts upp av 
konkursförvaltaren. Majoriteten av de anställda har rätt att göra gällande företrädesrätt 
till återanställning hos en köpare av hela rörelsen enligt reglerna i 25 § lagen om 
anställningsskydd. En förteckning kan erhållas på särskild begäran.

Egendom tillhörig tredje man
Konkursbolaget har viss egendom som hyrts/leasats. Ett objektsfinansierat fordon har 
lösts av konkursförvaltningen och kommer att säljas separat via internetauktion av 
Auktionsgruppen (www.auktionsgruppen.se). Fordonet kommer således inte att omfattas 
av en eventuell rörelseöverlåtelse. Uppgifter om objekt kommer att införas och 
kompletteras under hand.

Visningar/information mm
Visning sker efter särskild överenskommelse.

För mer övergripande frågor kring verksamheten och dess historia/potential, kan man 
lämpligen kontakta Christoffer Hamin på telefon 076 146 50 12 eller via epost 
christoffer.hamin@d-rail.com.

Anbudsprocessen
Denna förfrågan är satt under stor tidspress. Anbud/indikativa bud eller 
intresseanmälningar emotses därför snarast möjligt till advokatfirman på nedanstående 
postadress eller e-postadress. Lämnas anbud, ska detta vara skriftligt och ange, förutom 
pris exklusive mervärdeskatt, önskad tillträdesdag.

Konkursförvaltningen har den 17 januari 2023 erhållit ett bindande anbud från en 
budgivare. Om inte högre bud mottagits från annan budgivare före den 23 januari 2023 
kommer konkursboet att acceptera det bindande anbudet. Det upplyses om att anbud 
behöver uppgå till minst 5 Mkr för att det ska vara aktuellt för konkursförvaltningen att 
överväga annat anbud än det som nu erhållits.

Överlåtelsen är, för konkursboets vidkommande, villkorad av att berörda fordringsägare, 
godkänner anbudet. Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som 
helst slutföra förhandlingarna med en intressent utan föregående meddelande till övriga 
intressenter.
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