2020-11-04
Angående Sensori AB (publ), 556536-8684, i likvidation
Sensori AB (publ) (härefter “Bolaget”) har efter full utdelning i det tidigare
konkursförfarandet försatts i likvidation efter beslut av Stockholms tingsrätt, varvid
advokat Petter Vaeren förordnades till likvidator. Vänligen se bifogade beslut från
Stockholms tingsrätt.
Enligt uppgift ur aktieboken äger ni aktier i Bolaget. Mot bakgrund av detta har ni fått
del av detta informationsbrev i syfte att informera om den pågående likvidationen av
bolaget. Nedan följer en kortfattad redogörelse för vad en likvidation innebär samt en
kronologisk beskrivning av de åtgärder som har vidtagits samt kommer att vidtas
framöver.
Likvidation av ett aktiebolag
En likvidation innebär att bolaget upplöses genom att tillgångarna förvandlas till
pengar för att betala av bolagets skulder. Det eventuella överskottet fördelas sedan
mellan aktieägarna. Aktiebolaget är sedan upplöst när likvidatorn har lagt fram sin
slutredovisning på en bolagsstämma.
Normalt tar det ca 7-8 månader att genomföra en likvidation. Ibland kan det ta längre
tid beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Kostnaderna för likvidationen,
inklusive likvidatorns arvode, ska bekostas av bolaget.
Åtgärder som har vidtagits samt kommer att vidtas
Inledningsvis har kontakt etablerats med den tidigare konkursförvaltaren samt de
tidigare ställföreträdarna för Bolaget som har lämnat upplysning om tillgångar,
skulder, ägarstruktur och räkenskapsmaterial. Likvidatorn har omhändertagit
överskottet från den tidigare konkursen. Det totala beloppet av nämnda överskott
uppgår till 5 568 817,74 kr.
För en smidig och skyndsam hantering av likvidationen har likvidatorn tillfrågat Sara
Mellström, som jobbar som ekonomiansvarig hos 7WISE Advokatbyrå, om hon har
möjlighet att sköta Bolagets löpande bokföring efter likvidationsdatumet. Sara har
bekräftat att hon kan hjälpa till i ärendet. Likvidatorn har även varit i kontakt med den
tidigare revisorn för Bolaget, Bengt Beergrehn, som har bekräftat att han är villig att
kvarstå som revisor för Bolaget. Detta är viktigt då ett aktiebolag i likvidation
fortfarande kan vara skyldig att inge en årsredovisning.
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Den 6 oktober 2020 skickades en ansökan om kallelse av okända borgenärer in till
Bolagsverket som kungjordes i Post- och Inrikes Tidningen den 15 oktober 2020. En
kallelse har en lagstadgad kallelsetid om 6 månader, vilket innebär att borgenärer kan
anmäla sin fordran mot bolaget fram till och med den 13 april 2021. Dock finns det,
såvitt vi känner till, inte några okända borgenärer.
Under likvidationen ska bolagsstämmor fortfarande hållas, bland annat för att
fastställa balans- och resultaträkningen och besluta om ansvarsfrihet för likvidatorn. I
enlighet med bolagsordningen för Bolaget ska kallelse till bolagsstämma annonseras
via Bolagets hemsida. Således, har likvidatorn varit i kontakt med den tidigare
webbdesignern som hanterat domänen – sensori.se – för att be om en uppskattad
kostnad för arbetet med att få igång hemsidan igen. Observera att hemsidan kommer
att läggas upp i ett enkelt format, med det enda syftet att följa bolagsordningen.
När kallelsetiden på okända borgenärer har löpt ut och alla kända skulder har betalats
kommer likvidatorn att fördela överskottet mellan bolagets aktieägare. Innan
utdelningen upprättar likvidatorn en slutredovisning som presenteras på en extra
bolagsstämma. På bolagsstämman ska även balans- och resultaträkning avseende
räkenskapsåret 2020 fastställas och ansvarsfrihet för likvidatorn ska prövas. Därefter
kommer utdelningen att administreras via Euroclear.
Efter det att slutredovisningen har lagts fram på den extra bolagsstämman är bolaget
upplöst. Likvidatorn anmäler efter bolagsstämman att bolaget är upplöst till
Bolagsverket.
Vår förhoppning är att likvidationen kan avslutas maj 2021.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till biträdande jurist Christine Roos,
via telefon 073 062 34 59 eller via e-post christine.roos@7wise.se.
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