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STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

Avdelning 2 
PROTOKOLL 

2011-06-01 

Edgångssammanträde i 

Stockholm 

Aktbilaga 20 

Mål nr  

K 1133-11 

 

 

Dok.Id 959929     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 8307 

104 20 Stockholm 

Scheelegatan 7 08-561 653 30  08-561 650 06 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

stockholms.tingsratt.konkurs@dom.se 

www.stockholmstingsratt.se 

 

   Tid: 09:00-10:10 

 

RÄTTEN 

Beredningsjuristen Mehrnaz Pakgohar, tillika protokollförare 

 

PARTER 

 

Gäldenär 

Texmati Merkantila AB i likvidation, 556750-7743 

c/o Advokatfirman Fylgia KB 

Box 55555 

102 04 Stockholm 

  

ÖVRIGA  

  

Konkursförvaltare 

Advokaten Claes-Göran Westerberg 

Eversheds Södermark Advokatbyrå AB 

Box 14055, 104 40 Stockholm 

Närvarande och biträdd av jur.kand. Jan Björenäs 

 

Övrig enl KL 

ROBERT Stig Ivar Hållstrand 

Sandhamnsgatan 57, 115 28 Stockholm 

Personligen närvarande 

 

Ombud: Advokaten Jörgen Berglund  

Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB 

Box 7836, 103 98 Stockholm  

Närvarande 

 

SAKEN 

Konkurs; nu fråga om edgångssammanträde 

_______________________ 

 

Förvaltaren uppger att han vidhåller sitt yrkande, med åberopande av 6 kap. 5 § andra 

stycket konkurslagen, att Robert Hållstrand ska avlägga bouppteckningsed. 

 

Jörgen Berglund uppger att Robert Hållstrand inte har någon erinran mot 

konkursförvaltarens yrkande.  
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Tingsrätten avkunnar följande 

 

BESLUT 

 

Då det kan antas att edgången är av betydelse för boutredningen bifaller tingsrätten 

förvaltarens yrkande och förklarar med tillämpning av 6 kap. 5 § andra stycket 

konkurslagen att Robert Hållstrand är skyldig att avlägga bouppteckningsed.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 403 ) 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 22 juni 2011 och vara ställt 

till Svea hovrätt. Prövningsstillstånd krävs. 

________________ 

 

Robert Hållstrand uppger att han felciterats i förra edgångsprotokollet, aktbilaga 16. På 

tredje sidan, fjärde stycket, är det angivet att han uttalat sig på följande sätt: ”Då 

hyresvärden Vasakronan inte godkände Texmati som hyresgäst överläts 

hyreskontraktet till Kharma som senare godkändes som hyresgäst.” Detta stämmer inte 

och han har inte uttalat sig på det viset.  

 

Förvaltaren uppger att han har ett flertal frågor som han vill ställa till Robert 

Hållstrand.  

 

Robert Hållstrand uppger att han inte minns allt, men att han ska försöka svara på 

frågorna.  

 

Fråga 1, transaktioner aktbilaga 17 

 

Transaktion den 27 mars 2008 ”Överföring Anpassningsbidr”  

Robert Hållstrand uppger att det är pengar som Kharmagruppen lånade till Texmati.  

 

Transaktion den 31 mars 2008 ”Överföring Lån från KharmaG” 

Robert Hållstrand uppger att det avser ett lån från Kharmagruppen på 42 000 kr.  
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Transaktion den 31 mars 2008 ”Lån till Rost Holding/ moda cafe” 

Robert Hållstrand uppger att det avser återbetalning av lån till Kharmagruppen 

 

Transaktion den 3 april 2008 ”Lån till Rost Holding AB” 

Robert Hållstrand uppger att det avser återbetalning av lån till Kharmagruppen 

 

Transaktion den 21 april 2008 ”Lön robert hållstrand”  

Robert Hållstrand uppger att det avser återbetalning av lån till Kharmagruppen 

 

Transaktion den 2 maj 2008 ”Lån till kharma AB”  

Robert Hållstrand uppger att det avser återbetalning av lån till Kharmagruppen 

 

Transaktion den 14 maj ”AP FASTIGHETER A”  

Robert Hållstrand uppger att det är en återbetalning till Kharmagruppen som avser 

hyresbetalning till Kharma AB.  

 

Transaktioner den 2 juni ”Lån till Kharma AB”, ”Lån till Rost Holding AB”,  

”Lön robert hållstrand”  

Robert Hållstrand uppger att de tre transaktionerna avser återbetalning av lån till 

Kharmagruppen. 

 

Transaktion den 30 juni ”Lån till Rost/avser aktieägartillsk” 

Robert Hållstrand uppger att det avser återbetalning av lån till Kharmagruppen 

 

- Transaktion den 1 juli 2001 ”Lån till kharma ab för lån till ban”  

Robert Hållstrand uppger att det avser återbetalning av lån till Kharmagruppen  

 

- Transaktion den 15 juli ”Återb. av lån till RSI invest AB” samma. 

Robert Hållstrand uppger att det är avser återbetalning av lån till Kharmagruppen 
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Fråga 2, kommentarer till aktbilaga 18 

 

Översta rutan med följande text ”CJM innehavare och Ägare till inventarier och 

hyreskontrakt Stf Miodrag” 

Robert Hållstrand uppger att texten i rutan stämmer.  

 

Rutan till vänster med följande text ” Texmati förvärvar den 7 mars hyreskontrakt och 

inventarier från CJM för 3 375 tkr Stf Hållstrand” 

Robert Hållstrand uppger följande. Det är en rörelseöverlåtelse. 

 

Rutan i mitten med följande text ”Texmati betalar 800 tkr till CJM + hyror till 

Vasakronan med 700 tkr Bokföringsunderlag saknas; se lista”  

Robert Hållstrand uppger att texten i rutan bör ändras till följande. Kharmagruppen 

betalar 820 000 tkr till CJM. Texmati erlägger bankbetalningar till Vasakronan med 

700 tkr avseende hyror vilka rättsligt sett avser återbetalning av lån till 

Kharmagruppen.  

 

Rutan till höger med följande text ”Vasakronan tecknar Avtal ang. Hyreskontrakt med 

Kharma den 13 mars Hållstrand firmateckningsrätt”  

Robert Hållstrand uppger att texten i rutan stämmer.  

 

Rutan med följande text ”Texmati har kvar skulder på ca 3 mkr till CJM som i sin tur 

har kvar skulder till Spendrup på i vart fall 2,5 mkr” 

Robert Hållstrand uppger att Texmati har kvar skulder på ca 2,55 mkr till CJM. 

Fordran är tvistig.  

 

Rutan med följande text ”Hållstrand anger i tillståndsansökan den 21 mars att Texmati 

är innehavare av hyreskontraktet. Återkallas i dec 2008”.  

Robert Hållstrand uppger att det stämmer att ansökan skickats in.  
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Rutan med följande text rutan ”Kharma överlåter hyreskontraktet den 4 september på 

RSI nattklubb och Hållstrand företräder båda parter. Tillståndsansökan den 25 aug av 

Hållstrand." 

Robert Hållstrand uppger att det stämmer att Kharma överlåtit hyreskostnader till RSI. 

 

Fråga 3  

Robert Hållstrand: Det avsåg återbetalning av lån/anpassningsbidrag till 

Kharmagruppen. 

 

Fråga 4  

Robert Hållstrand: Har lånat ut pengar/anpassningsbidraget till konkursbolaget 

 

Fråga 5 

Robert Hållstrand: Han hade en dialog med CJM angående tillståndet, men 

hyreskontraktet blev dyrare är planerat och han fick inte betalat för alla studentskivor 

då CJM hade fått delbetalningar. Eftersom ansökan hade gjorts i ordning skickades den 

in ”på chans”.  

 

Fråga 6   

Robert Hållstrand: RH fick inte teckna hyreskontrakt då det inte var mervärdes-

skatteregistrerat. Han valde att teckna med Kharma eftersom det var det bolaget han 

hade vid tillfället. RSI kanske inte fanns vid tillfället.  

 

Fråga 7 och 13 

Robert Hållstrand: Affären slutfördes inte. Hyreskontraktet som Kharmagruppen 

tecknade med Vasa var dubbelt så högt som det som CJM hade tecknat.  

 

Fråga 8  

Robert Hållstrand: Han valde att teckna med Kharma eftersom det var det bolaget han 

hade vid tillfället. 
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Fråga 9 

Robert Hållstrand: Inga alls.  

 

Fråga 10 

Robert Hållstrand: Han ägde 50 % av Kharma AB och resterande 50 % ägdes av 

Stephen Ferber.  

 

Fråga 11 

Robert Hållstrand: Nej 

 

Fråga 12 

Robert Hållstrand: År 2008 ägdes RSI till 100 % av honom. RSI ägs idag av 

Kharmagruppen. Kharmagruppen ägdes då och nu av AGP förvaltning AB och Robert 

Invest AB.  

 

Övriga frågor 

 

Konkursförvaltaren frågar följande: Utgör betalningen till konkursbolaget den 27 mars 

2008 om 2 511 788 kr 67 öre ett anpassningsbidrag från Carlsberg och vilka var i 

förekommande fall villkoren för bidraget? 

Robert Hållstrand: Nej 

 

Konkursförvaltaren frågar följande: Har det vid någon tidpunkt ställts bankgaranti till 

säkerhet för någon av hyresgästernas förpliktelser enligt hyresavtalet och i sådant fall 

när, av vem och på vilka villkor? 

Robert Hållstrand: Nej 

 

Förvaltaren frågar om han kan få del av hyreskontraktet mellan Vasakronan och 

Kharma. 

Robert Hållstrand: Nej 

 

------------------ 
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I samråd med förvaltaren och Robert Hållstrand beslutas att nytt sammanträde, för 

avläggande av fakultativ ed, kommer att hållas den 15 juni 2011 kl 14.00. Förvaltaren 

och Robert Hållstrand kommer att närvara vid sammanträdet per telefon.  

 

Parterna anses här och nu delgivna till edgångssammanträdet den 15 juni 2011. Några 

särskilda kallelser kommer således inte att skickas ut.  

 

Parterna bereds tillfälle att senast den 14 juni 2011 yttra sig över protokollet.  

 

Sammanträdet förklaras avslutat.  

 

 

 

Mehrnaz Pakgohar 

 


