
Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk 
i Panaxiabolagens konkurser 

Stockholm den 1 mars 2013 

Era separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser 

Som vi beskrev i vårt brev av den 20 december 2012 har vår bedömning att 
separationsrätt föreligger i de kundmedel som finns i behåll tidigare ifrågasatts av en 
fordringsägare i konkursen. Vi bedömde då att det fanns en betydande processrisk. 

Vi har därför under den senaste månaden utrett olika möjligheter att finna en lösning för 
att på snabbast möjliga sätt kunna betala ut återstående kundmedel med minimerad risk 
för återbetalningsskyldighet. Därför har vi också haft en dialog med flera borgenärer i 
syfte att hitta en lösning. Flera av dessa borgenärer har i samband med detta tagit ett 
initiativ för att föra en egen direkt dialog med Sparbanken 1826. Diskussionen har bland 
annat innefattat den kvittning om totalt c:a 40 000 000 kronor som Sparbanken 1826 
gjorde i samband med konkursen, vilken konkursboet bedömt vara felaktig. Därutöver 
har fråga varit om Sparbanken 1826 kan acceptera att det föreligger separationsrätt för 
Panaxias kunder till de medel som finns kvar i behåll. 

En uppgörelse har nu nåtts. Hittills har nio av tio av Panaxias största kunder 
undertecknat ett avtal med Sparbanken 1826 med innebörd att Sparbanken 1826 
återbetalar 30 000 000 kronor av ovanstående medel, som läggs till de medel som 
konkursboet i Panaxia håller avskilt för att delas ut till kunderna. Sparbanken 1826 ges 
möjlighet att vid sidan av övriga kunder bevaka 30 000 000 kronor som 
separationsrättsborgenär. Sparbanken 1826 har också förbundit sig att inte göra 
gällande att separationsrätt till de medel som hålls avskilda skulle saknas. 

Detta innebär glädjande nog att konkursboet i Panaxia nu kan påbörja utbetalning av de 
medel som finns i behåll. Enligt våra beräkningar kommer det att finnas c:a 170 000 000 
kronor i behåll, avskilda för kundernas räkning. (Beloppet kan öka marginellt beroende 
på om vissa fordringar hänförliga till separationsrättsmedlen inflyter.) Den totala 
utdelningen beräknas bli c:a 25 procent. Vi kommer i den första utbetalningen att betala 
ut 23 procent med avdrag för kvittningar avseende konkursboets eventuella 
motfordringar avseende drift och försäljning av växelkassor. Detta innebär att ytterligare 
en utbetalning med största sannolikhet kommer att genomföras senare. 

En förutsättning för att betalning ska kunna ske är dock att de som erhåller betalning 
åtar sig att återbetala erhållna medel om en lagakraftvunnen dom skulle visa att vår 
bedömning, mot förmodan, varit felaktig och separationsrätt inte förelegat. Mot bakgrund 
av att det utestående frågetecknet avseende separationsrätten nu rätats ut kräver 
konkursboet ingen säkerhet för den eventuella återbetalningen. 
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Adresseringen av detta utskick baseras på de uppgifter vi fått tidigare bland annat om 
att vissa kedjor har rätt att företräda sina franchisetagare. För att kunna verkställa 
utbetalningen kommer vi att behöva se fullmakter för var och en av mottagarna att 
underteckna bifogade avtal och uppbära betalning för deras räkning i de fall det är 
aktuellt. 

Om du är intresserad av en utbetalning ber vi dig att fylla i bifogade dokument samt 
återsända överenskommelsen jämte bilagor i original till oss på adress enligt nedan. Vi 
måste även ha fullmakt, registreringsbevis eller annat som visar att den som har 
undertecknat dokumenten har rätt att teckna er firma. Eventuella frågor ställs per e-mail 
till panaxia.konkurs@lindahl.se. 

Dokumenten finns även tillgängliga för nedladdning på Lindahls hemsida 
www.lindahl.se/panaxia. 

Med vänlig hälsning, 
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ÖVERENSKOMMELSE 

DETTA AVTAL ("AVTALET") HAR TRÄFFATS MELLAN 

(1) Panaxia Security AB:s konkursbo, 556466-3333 ("PS"); 

Panaxia Kontantservice AB:s konkursbo, 556686-0325 ("PKS"); och 

Panaxia AB:s (publ) konkursbo, 556696-0687, 

tillsammans benämnda "Konkursbona". 

och 

(2) Namn: 

Organisationsnummer: ("Bolaget/n"). 

Bolaget har även fullmakt att ingå detta avtal och uppbära betalning för de 
kunder som framgår av Bilaga 1, vilken fullmakt finns bifogat detta Avtal. 

Konkursbona och Bolaget tillsammans benämns nedan "Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Panaxia Security AB, Panaxia Kontantservice AB och Panaxia AB (publ) 
("Konkursbolagen") försattes i konkurs genom beslut av Solna tingsrätt den 
5 september 2012. Konkursbolagen har bedrivit verksamhet med inriktning på 
värdetransport och kontanthantering. 

1.2 Vid konkursutbrottet kunde konstateras att det förelåg en brist vad avser värden 
som hämtats från kunder och som räknats upp före konkursutbrottet, och att 
kunderna per konkursdagen då bedömdes ha totala fordringar om cirka 
646 000 000 kr avseende hämtade värden. Konkursförvaltningen har gjort 
bedömningen att Konkursbolagens kunder har separationsrätt till de medel som 
fanns i behåll i kontanthanteringssystemet per konkursdagen. En 
fordringsägare har tidigare ifrågasatt att separationsrätt föreligger. Efter att ett 
antal större kunder nu förlikts med denne fordringsägare har Konkursbona gjort 
bedömningen att den större delen av kvarvarande kundmedel som hållits 
separerade kan delas ut till kunderna. 

2, PARTSFRÅGOR 

2.1 Kvarvarande kundmedel uppräknade innan konkursutbrottet från kontant-
hanteringsverksamheten fanns i PKS besittning vid konkursutbrottet. De flesta 



kunder har dock tecknat avtal om kontanthantering med PS även om andra 
konkursbolag förekommer som parter i kundavtalen som avser 
kontanthanteringen. Mot bakgrund av detta behöver en överenskommelse 
träffas beträffande vilket konkursbo som är skyldigt att redovisa kvarvarande 
kundmedel från kontanthanteringsverksamheten, och, på de villkor som 
framgår av detta avtal, kan återkräva utbetalda medel. 

2.2 Parterna är ense om att utbetalningen under punkt 3.1 nedan sker från PS som 
Bolaget har ett separationsrättsanspråk mot och att PS är det konkursbo som 
har rätt att på de villkor som framgår av detta Avtal återkräva genomförda 
utbetalningar. Bolaget åtar sig för egen och sina eventuella fullmaktsgivares 
räkning att inte kräva återbetald summa från något annat av Konkursbona. 

2.3 Till den del Bolaget inte har separationsrätt har Bolaget en oprioriterad fordran 
(såtillvida inte någon säkerhet erhållits från Konkursbolagen). Detta avtal 
påverkar inte Bolagets rätt att göra gällande denna oprioriterade fordran i 
någon annan av Panaxiakonkurserna, dock efter avräkning för vad Bolaget 
erhållit som utbetalning genom detta Avtal. 

8„ UTBETALNING 

3.1 Bolaget erhåller en första betalning med belopp som motsvarar 23 % av 
Bolagets fordran med avdrag för eventuell skuld till PS (eller annat av 
Konkursbona) avseende leveranser och arbete utfört efter konkursutbrottet. Om 
Bolaget undertecknar detta Avtal enligt fullmakt godkännes härmed även att PS 
äger kvitta mot den separationsrättsfordran Bolaget har rätt att uppbära för 
fullmaktsgivares räkning. Bolaget åtar sig att fördela ut utförda kvittningar 
mellan fullmaktsgivarna efter att Konkursbona meddelat mot vilka 
kvittningsfordringarna gäller. 

3.2 Bolagets fordran uppgår till det belopp Konkursbona angivit i tidigare skrivelse, 
baserad på Konkursbolagens redovisning för kontanthanteringsverksamheten, 
om inte Bolaget anmält en annan fordran. För de kunder som redovisat 
skillnader från det belopp som angivits av Konkursbona finns en process för att 
innan utbetalning fastställa korrekt belopp. Den processen påverkar inte 
procentsatsen för utdelning. Har Bolaget inte fått ett meddelande om annat från 
Konkursbona före den 15 mars 2013 gäller det belopp Bolaget gjort gällande i 
svar på Konkursbonas utskick den 15 oktober 2012. 

3.3 Betalning erläggs till det konto som anvisats av Bolaget, Bilaga 2. 

4. ÅTERBETALNING 

4.1 Bolaget förbinder sig oåterkalleligen att vid anfordran till Konkursboet återbetala 
belopp som erhållits enligt punkten 3 ovan, jämte ränta för det fall det finns en 
lagakraft vunnen dom som fastställer att separationsrätt enligt ovan inte 
föreligger. För det fall Bolaget har fullmakt att ingå detta Avtal för annan enligt 
fullmakt är Bolaget solidariskt återbetalningspliktig för fullmaktsgivarens 
räkning. 

4.2 Ränta enligt punkten 4.1 ska utgå för tiden från utbetalningsdagen från PS till 
och med den dag återbetalade medel jämte ränta kommit PS tillhanda. För 
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tiden från Utbetalningsdagen till och med 10 dagar från den dag då 
konkursförvaltningen skriftligen anmodat Bolaget att verkställa återbetalning 
utgår ränta motsvarande den ränta som PS erhållit på resterande del av 
separationsmedel som finns i behåll. För tiden därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen. 

5.1 Utbetalning av fordrans eventuella återstående andel av de medel som finns i 
behåll för kunders räkning ska ske så snart det föreligger laga kraftvunnen dom 
eller den tidpunkt då det finns en förlikning eller någon annan omständighet 
som gör att det enligt konkursförvaltningens bedömning står tillräckligt klart att 
det inte finns tillräcklig processrisk avseende separationsrätten. 

5.2 Tvist enligt detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk lag. 
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Stockholm den 1 mars 2013 

PANAXIA SECURITY AB:S KONKURSBO 

Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare 

PANAXIA KONTANTSERVICE AB:S KONKURSBO 

Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare 

PANAXIA AB:S (PUBL) KONKURSBO 

Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare 

Ort: 

Datum: 

BOLAGET 

Firmatecknare Firmatecknare 



Lista på fullmaktsgivare för vilka Bolaget 
betalning enligt avtalet: 

Bilaga 1 

har rätt underteckna avtal och uppbära 



Bilaga 2 

UTBETALNINGSUPPGIFTER 
(textas) 

Bolag: 

Organisationsnummer: 

Vii önskar utbetalning så snart som möjligt och undertecknar denna överens
kommelse rörande återbetalningsskyldighet för sådan utbetalning. Utbetalning 
ska göras till kontonummer enligt nedan. 

Kontonummer: 

Bank: 

Plats och datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Följande behörighetshandlingar bifogas: 
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