
 

 
 

ANBUDSUNDERLAG 
Rök och Glöd AB i konkurs 

Rök & Glöd AB försattes i konkurs den 28 maj 2018, varvid advokat Pierre Pettersson 
vid Advokatfirman Lindahl utsågs till konkursförvaltare.  
Bolaget har bedrivit restaurangrörelse (”Restaurang Glöd”) i nybyggda lokaler i nya 
Gränbystaden utanför Uppsala. Restaurangen har en egen och trevlig atmosfär med ett 
eget koncept där maten lagas över öppen eld och i vedugn. Restaurangen har öppet för 
lunch och middag och har fullständiga rättigheter.  
Restaurangen har bra renommé och är omtyckt bland besökarna som gett restaurangen 
mycket bra omdömen och ranking på nätet. För mer information om restaurangen och 
bilder m m hänvisas till dess hemsida, http://restaurangglöd.se/.  
För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av konkurs-
bolagets rörelse. I avvaktan på en försäljning driver konkursboet restaurangverk-
samheten vidare. 
Visning av lokaler och egendom kan ordnas efter önskemål och överenskommelse.  
Tillgångarna i konkursboet och rörelsen som härmed utbjuds till försäljning består i 
huvudsak av följande. 

1. Utrustning/inventarier 
Av bolaget inköpt och ägd utrustning och inventarier framgår av bilaga 1. 

2. Köksutrustning m m 
Köket med spisar, kylar och fläktar m m, bilaga 2, utgörs i huvudsak av hyrd 
egendom. Vid en överlåtelse av rörelsen kan egendomen eller leasingavtalet 
ifråga övertas efter samtycke eller separat överenskommelse med uthyraren. 

3. Restauranginredning m m 
Restaurangdelen med bord, stolar och annan inredning, bilaga 3, utgörs av 
hyrd egendom. Vid en överlåtelse av rörelsen kan egendomen eller leasing-
avtalet ifråga övertas efter samtycke eller separat överenskommelse med 
uthyraren. 

4. Hyreslokal 
Bolaget hyr nybyggda restaurang- och kökslokaler mitt emot Gränbygallerians 
södra entré med adress Marknadsgatan 7M, 754 45 Uppsala. Både kök och 
restaurangdelen är nyligen inredda och fullt utrustade.  
En överlåtelse av hyrekontraktet för verksamhetslokalen förutsätter hyres-
värdens godkännande. Frågor rörande lokalerna och hyresförhållandet 
besvaras av konkursförvaltaren. 



 

5. Immateriella tillgångar 
Bolagets registrerade figurvarumärke, bilaga 4.  
Bolagets profiler på flera sociala plattformar såsom Instagram (c:a 550 följare) 
och Facebook (c:a 1 100 följare). 

6. Övriga tillgångar, avtal m m. 
För det fallet att köparen är intresserad av att överta rörelsens olika avtal med 
befintliga leverantörer av varor och tjänster etc, kan om så önskas även dessa 
ingå vid en rörelseöverlåtelse, dock förutsätter en överlåtelse av avtal normalt 
samtycke från den andra avtalsparten. Konkursboet åtar sig i förekommande 
fall och efter behov att förmedla kontakt med dessa parter och att verka för ett 
övertagande. 

____________________ 
 
Bindande bud på hela rörelsen alternativt på enskilda tillgångar ska lämnas snarast 
möjligt och ska ha kommit konkursboet tillhanda senast den 15 juni 2018, kl 12.00.  
Bud som lämnas ska vara skriftliga och ställas till konkursförvaltaren Pierre Pettersson, 
per e-post; pierre.pettersson@lindahl.se eller per brev på adress; c/o Advokatfirman 
Lindahl, Box 1065, 101 39 Stockholm. 
Fri prövningsrätt gäller och inkomna bud kommer att prövas löpande, vilket innebär att 
överlåtelse även kan komma att ske i förtid.  
Den som önskar närmare information om bolaget, dess verksamhet och de i 
konkursboet ingående tillgångarna, eller har frågor om anbudsförfarandet, kan kontakta 
Emmeli Wennström på tfn; 08-527 70 831, eller e-post; emmeli.wennstrom@lindahl.se, 


