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Handläggning i
Solna

Aktbilaga 4
Mål nr
Ä 1415-15

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Sofia Jungstedt
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Sofie Kastrup Valera
PARTER
SÖKANDE
AIK Ishockey AB, 556693-7867
Kolonnvägen 24 B
169 70 Solna
SAKEN
Ansökan om företagsrekonstruktion
_____________
AIK Ishockey AB inkom den 19 februari 2015 till Solna tingsrätt med en ansökan om
företagsrekonstruktion. AIK Ishockey AB har föreslagit att advokaten Magnus
Cederlöv ska utses till företagsrekonstruktör. Magnus Cederlöv har förklarat sig villig
och oförhindrad att åta sig uppdraget.

Tingsrätten meddelar följande

BESLUT (kl. 13.45)

1. AIK Ishockey AB:s ansökan om företagsrekonstruktion bifalls.
2. Till rekonstruktör utses advokat Magnus Cederlöv, Gunnard Holst Cederlöv
Advokatbyrå, Box 3659, 103 59 Stockholm.
3. Tid för borgenärssammanträde bestäms till den 10 mars 2015 kl. 13.30 i
tingsrättens lokaler på Sundbybergsvägen 5 i Solna.
_______

Dok.Id 684071
Postadress
Box 1356
171 26 Solna

Besöksadress
Sundbybergsvägen 5

Telefon
Telefax
08-561 658 00
08-83 50 66
E-post: solna.tingsratt@dom.se
www.solnatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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Tingsrätten erinrar om att rätten, när tre månader förflutit för dagens för beslutet om
företagsrekonstruktion, har att besluta om att företagsrekonstruktionen ska upphöra om
inte rätten dessförinnan, på grund av begäran från gäldenären, medger att
företagsrekonstruktionen får pågå ytterligare en tid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 406)
Överklagande senast den 12 mars 2015 ställs till Svea hovrätt men ges in till
tingsrätten.

Som ovan

Sofie Kastrup Valera

Protokollet uppvisat/

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I TVISTEMÅL OCH ÄRENDE
(prövningstillstånd krävs)
Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet
prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av beslutet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. det beslut som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för beslutet,

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från beslutets datum. Sista
dagen för överklagande finns angiven på sista
sidan i beslutet.

2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras att prövningstillstånd
meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd
om

3. den ändring av tingsrättens beslut som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet,

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

5. de omständigheter som åberopas till
stöd för att prövningstillstånd ska
meddelas, samt

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
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3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står
tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

6. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av beslutet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

www.domstol.se

