SLUTREDOVISNING OCH SKIFTE
SENSORI AB (PUBL) I LIKVIDATION, 556536-8684 (”BOLAGET”)

Undertecknad likvidator för bolaget får härmed avge förvaltningsredogörelse och
slutredovisning för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under hela
likvidationsperioden 2020-08-31 – 2021-08-31. Under likvidationsperioden har
undertecknad färdigställt och avgivit årsredovisning för räkenskapsåret 2020 som
tillsammans med denna förvaltningsredogörelse utgör en samlad slutredovisning för
likvidationsperioden. Slutredovisningen för likvidationsperioden bestående i
resultat- och balansrapporter bilägges denna förvaltningsredogörelse, se Bilaga 1-2.

Ägarförhållanden
Bolagets 30 194 115 aktier ägs enligt sammanställning i Bilaga 3.
Likvidationsdag
Bolaget har den 31 augusti 2020 trätt i likvidation efter full utdelning i det tidigare
konkursförfarandet efter beslut av Stockholms tingsrätt.
Likvidator
Stockholms tingsrätt har den 31 augusti 2020 utsett Petter Vaeren till likvidator för
bolaget. Bolagsverket har härefter kommit att registrerat Petter Vaeren som
likvidator för Bolaget.
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Förvaltningsberättelse
Inledande bakgrund till likvidationen
Bolaget registrerades den 17 januari 1997 och har enligt den senast antagna
bolagsordningen haft som verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning,
marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom området för
bioteknik och life sciences, äga och förvalta aktier och annan egendom med
anknytning därtill samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets
nuvarande firma registrerades den 27 oktober 2015.
Bolaget försattes i konkurs den 27 december 2019. Orsaken till konkursen var enligt
uppgift det marknadsföringsförbud för produkten i Sverige som meddelades av
Läkemedelsverket. Ett beslut Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten som senare
kom att avslå Bolagets överklagan i dom den 17 december 2019. Verksamheten
försvårades därmed betydligt samtligt som erforderlig finansiering uteblev, varför
bolaget beslutade att inge en egen ansökan om konkurs.
Bolaget har den 31 augusti 2020 trätt i likvidation efter full utdelning i det tidigare
konkursförfarandet efter beslut av Stockholms tingsrätt.

Den löpande förvaltningen
Bolaget har ej bedrivit någon verksamhet under likvidationsperioden, utan arbetet
har varit inriktat på avvecklingsåtgärder såsom reglering av kvarvarande skulder,
kontroll och omhändertagande av bankengagemang samt upprättande och
granskning
av
de
redovisningshandlingar
som
framgår
av
denna
förvaltningsredogörelse.
Kontakt har förevarit med Bolagets tidigare konkursförvaltare samt de tidigare
ställföreträdarna för Bolaget som har lämnat upplysning om tillgångar, skulder,
ägarstruktur och räkenskapsmaterial.
Kontakt har även förevarit med Bolagets tidigare webbdesignern som hanterat
domänen sensori.se. I enlighet med bolagsordningen för Bolaget ska kallelse till
bolagsstämma annonseras via Bolagets hemsida. Således, har likvidatorn varit i
kontakt med den tidigare webbdesignern för att, i enkelt format, få upp hemsidan,
med det enda syftet att följa bolagsordningen.

Kallelse på okända borgenärer
Bolagets samtliga kända tillgångar har omhändertagits av undertecknad.
Undertecknad har även ansökt om kallelse på okända borgenärer och Bolagsverket

2(5)

har i anledning härav genom beslut den 13 oktober 2020 utfärdat sådan kallelse den
15 oktober 2020.
Den i kallelsen på okända borgenärer angivna anmälningsperioden har löpt ut den
13 april 2021 och inga okända borgenärer har kontaktat Bolagsverket.

Skrivelse från Finansinspektionen
Den 30 juni 2021 mottog likvidatorn skrivelse från Finansinspektionen beträffande
en undersökning av Bolaget. Finansinspektionen har tillskrivits med begäran om
besked om vilka eventuella ekonomiska konsekvenser som skrivelsen skulle kunna få
för Bolaget, dvs om Finansinspektionen framställer krav mot Bolaget, om än
reservationsvis.
Den 29 juli 2021 erhölls svar från Finansinspektionen att myndigheten inte har
någon fordran mot Bolaget och därmed inte är borgenär i förhållande till Bolaget.
Likvidatorn finner därmed inget hinder för att fortsätta avvecklingsarbetet.

Beträffande Bolagets slutredovisning
Vid tidpunkten för likvidationsbeslutet hade konkursförvaltaren omhändertagit
bolagets samtliga tillgångar. Konkursen avslutades den 31 augusti 2020 med ett
överskott om ca 5,5 miljoner kronor. Beloppet har överförts till likvidatorn i samband
med konkursens avslut och ger en ingående balans i likvidationen.
Likvidationskostnader till del reglerats löpande allt eftersom de förfallit till betalning.
Bolagets ställning vid likvidationens slut jämte resultatet för likvidationen i sin helhet
framgår av nedanstående skifteshandling jämte resultatrapport och balansrapport,
Bilaga 1-2.

Revisor
Slutredovisningen avser hela likvidationsperioden och ska granskas av en revisor.

Slutredovisning
Efter betalning av bolagets alla skulder jämte likvidationskostnader och
revisionskostnader och medel avsatts för avslutande likvidationsåtgärder ser
bolagets ställning ut på följande sätt:
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Återstående tillgångar per 2021-08-31
Bankkonto Danske Bank
Moms att återfå kvartal 2 & 3
Beräknad moms att återfå å återstående skulder
Summa tillgångar

5 509 938,74
20 567,00
49 215,81
5 579 721,55

Återstående skulder per 2021-08-31
Slutavräkning likvidator (del av arvode)
Revision granskning av slutredovisning
Uppskattade kostnader för kallelse, annons m m1
Summa skulder
Beräknas moms å skulder
SUMMA

-156 863,23
-20 000,00
-20 000,00
-- 196 863,23
-49 215,81
-246 079,04

Återstående belopp att fördela i skifte

5 333 642,51

SKIFTE
Egendom som utskiftas
I bolaget kvarstår ett belopp om 5 333 642,51 att utskifta till aktieägarna.
Det finns totalt 30 194 115 aktier i bolaget. Alla aktier i bolaget är av samma slag. På
grund av tekniska begräsningar hos Euro Clear är det endast möjligt att lämna ett
skifte i hela ören. Huvudägaren, Mirador S.A., som är ägare till sammanlagt
16 883 031 aktier, har frivilligt till del avstått från sin rätt till skifte av aktierna med
motsvarande 0,6 öre per aktie. Detta innebär att samtliga aktieägare (med undantag
för Mirador S.A., erhåller ett skifte om 18 öre/per aktie och Mirador S.A, för sina
16 883 031 aktier ett skifte om 17,4 öre/ per aktie. Skiftet kommer därmed ske som
följande
Skifte
aktieägare
exklusive
Mirador
S,A,
13 311 084 aktier, 18 öre/aktie
Skifte Mirador S.A, 16 883 031 aktier 17,4 öre/aktie
SUMMA

2 395 995,12 kr
2 937 647,39 kr
5 333 642,51 kr

I den mån ytterligare intäkter eller kostnader skulle tillkomma i samband med att
likvidationen avslutas ska dessa fördelas på så sätt att aktieägarens skifteslott ökar
eller minskar i motsvarande mån.

Uppskattade kostnader för kallelse till bolagsstämma, verkställande av utdelning, ersättning till
Euroclear för aktiebok m m.
1
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Utbetalning av skiftesandelen kommer ske senast inom 10 dagar efter det att
talefristen mot slutredovisningen enligt 25 kap. 39 § aktiebolagslagen löpt ut (tre
månader efter att slutredovisningen lades fram på bolagsstämman). En aktieägare
som är missnöjd med skiftet får väcka talan mot bolaget vid Stockholms tingsrätt.

Stockholm den 31 augusti 2021

Petter Vaeren
Likvidator

Min revisionsberättelse har lämnats den

2021

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Resultatrapport
Balansrapport
Aktieägare
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Bilaga 1
Sensori AB (publ)
556536-8684
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-08-31

Utskrivet 2021-09-07 09:35
Senaste vernr A 14 M 1

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28 200,00
-22 900,00
-20 000,00
-1 151,00
-1 000,00
-40 000,00
-20,00

-28 200,00
-22 900,00
-20 000,00
-1 151,00
-1 000,00
-40 000,00
-20,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Summa övriga externa kostnader

-113 271,00

-113 271,00

0,00

RÖRELSERESULTAT

-113 271,00

-113 271,00

0,00

-600,00

-600,00

0,00

-600,00

-600,00

0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-113 871,00

-113 871,00

0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-113 871,00

-113 871,00

0,00

-113 871,00

-113 871,00

0,00

RÖRELSENS INTÄKTER
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5910
6420
6530
6540
6570
6580
6991

Annonsering
Ersättningar till revisor
Redovisningstjänster
IT-tjänster
Bankkostnader
Likvidatorarvode
Övriga externa kostnader, avdragsgilla

Finansiella poster
8423

Räntekostnader för skatter och avgifter

Summa finansiella poster

BERÄKNAT RESULTAT
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Bilaga 2
Sensori AB (publ)
556536-8684
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period: 2021-01-01 - 2021-08-31

Utskrivet 2021-09-07 09:34
Senaste vernr A 14 M 1

Balansrapport ÅRL
Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1630

Avräkning för skatter och avgifter
(skattekonto)

90 884,00

90 884,00

-90 884,00

0,00

1650

Momsfordran

11 175,00

11 175,00

9 392,00

20 567,00

102 059,00

102 059,00

-81 492,00

20 567,00

5 556 067,74

5 556 067,74

-46 129,00

5 509 938,74

Summa kassa och bank

5 556 067,74

5 556 067,74

-46 129,00

5 509 938,74

Summa omsättningstillgångar

5 658 126,74

5 658 126,74

-127 621,00

5 530 505,74

SUMMA TILLGÅNGAR

5 658 126,74

5 658 126,74

-127 621,00

5 530 505,74

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1930

Klientmedelskonto Danske Bank
12550127560

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2081

Aktiekapital

-3 019 411,50

-3 019 411,50

0,00

-3 019 411,50

2091

Balanserad vinst eller förlust

-2 639 531,24

-2 639 531,24

74 566,00

-2 564 965,24

2099

Årets resultat

74 566,00

74 566,00

-74 566,00

0,00

-5 584 376,74

-5 584 376,74

0,00

-5 584 376,74

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2440

Leverantörsskulder

-43 750,00

-43 750,00

43 750,00

0,00

2990

Upplupna kostnader

-30 000,00

-30 000,00

-30 000,00

-60 000,00

-73 750,00

-73 750,00

13 750,00

-60 000,00

-5 658 126,74

-5 658 126,74

13 750,00

-5 644 376,74

0,00

0,00

-113 871,00

-113 871,00

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT
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