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Anbudsunderlag i Happydress AB:s konkurs 
 

Happydress AB försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 23 november 2022.  

 

Bolagets verksamhet har bestått i design och försäljning av damkläder, framförallt 

genom s.k. homepartys, men även via egen webbshop under varumärket House of 

Lola. Bolaget har vidare designat och sålt träningskläder under varumärket Get 

Refilled. Verksamheten har bedrivits dels i kontorslokaler i Uppsala, dels i lager- och 

kontorslokaler i Enköping. Konkursförvaltningen arbetar i dagsläget på att driva 

verksamheten vidare i begränsad omfattning i avvaktan på en försäljning. 

Verksamheten har sysselsatt ca 20 anställda i Uppsala och Enköping samt ett 70-tal 

säljare som varit anställda på provisionslön. Varumärket House of Lola är starkt 

inarbetat och har en lojal och trogen kundkrets över hela Sverige. Bolaget har även 

bedrivit försäljning under varumärket House of Lola i Finland genom ett helägt 

dotterbolag, Happydress OY. Den finska verksamheten har sysselsatt två anställda 

samt knappt 60 säljare.  

  

Bolagets tillgångar består framförallt av varumärket House of Lola och varulager. 

Vidare ingår kontors- och lagerinventarier i lokalerna i Uppsala och Enköping. 

Möjlighet finns att ta över befintliga lokaler, dock att detta förutsätter hyresvärdarnas 

medgivande. Kontakt med hyresvärdarna förmedlas via konkursförvaltningen.  

 

Immateriella rättigheter 

Varumärken i form av House of Lola och Get Refilled och domännamn; 

www.houseoflola.se, www.houseoflola.fi samt www.getrefilled.com. Kundregister 

samt konton på sociala medier. Bolaget har vidare bekostat utveckling av i 

verksamheten använda IT-system, vilka nyttjas enligt licenser. 

http://www.houseoflola.se/
http://www.houseoflola.fi/
http://www.getrefilled.com/
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I förvärvet ingår vidare rättigheter till House of Lolas vårkollektion. Kollektionen är 

designad och lämnad till tillverkare, men ännu inte tillverkad. 

  

Inventarier 

Kontorsinventarier i lokaler i Uppsala samt kontors- och lagerlokaler i Enköping. 

 

Varulager 

I överlåtelsen ingår vidare vid överlåtelsetillfället kvarvarande varulager av kläder. 

Icke avstämt lagersaldo per konkursdagen framgår av bilaga 1. Bolaget har före 

konkursen sålt lager av äldre kollektioner, varför merparten av varulagret utgörs av 

varor från årets kollektioner samt föregående års kollektion. 

 

Kundregister 

House of Lola är ett väl inarbetat varumärke i den målgrupp man vänt sig emot. 

Bolaget har en väl inarbetad och lojal kundkrets. Vid en rörelseöverlåtelse ingår 

kundregister och annan relevant kundinformation, varvid köparen påminns om sina 

skyldigheter att informera kunderna om verksamhetsöverlåtelsen enligt gällande 

lagstiftning, såsom GDPR. 

 

Personal 

Vid konkurstillfället fanns det 18 fast anställda sysselsatta i verksamheten, samt 

knappt 70 säljare anställda på provisionslön. Härutöver har verksamheten sysselsatt 

fem säljare vilka fakturerat bolaget provision för sin försäljning. Samtliga anställda 

har sagts upp på grund av konkursen, men utför arbete i konkursboets fortsatta drift 

av verksamheten. Information om gällande anställningsvillkor för personalen lämnas 

efter förfrågan. Vid övertagande av rörelsen erinras om de regler som gäller 

företrädesrätt till ny anställning för den befintliga personalen och de 

turordningsregler som gäller i samband därmed enligt lagen (1982:80) om 

anställningsskydd.  
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Ekonomiska rapporter 

Som bilaga 2-6 bifogas balans- och resultatrapport för tiden juli-oktober 2022, 

balans- och resultatrapport för tiden 2021-07-01 – 2022-06-30 och undertecknad 

årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30. 

 

Finskt dotterbolag 

Bolaget äger samtliga aktier i Happydress OY. Det finska bolaget bedriver 

självständigt verksamhet i Finland. Bolaget sysselsätter två anställda samt knappt 60 

säljare, vilka arbetar mot provision och fakturerar bolaget för sin försäljning. Senast 

registrerad årsredovisning samt resultat- och balansräkning per 2022-10-31 bifogas 

som bilaga 7-9.   

 

Visning 

Visning av tillgångarna kan genomföras vid intresse. 

 

Övrig information 

Tillgångar överlåtes i befintligt skick och utan några garantier. Friskrivning sker från 

allt ansvar för eventuella fel eller brister i de överlåtna tillgångarna.  

 

Ytterligare information och upplysningar kan erhållas av konkursförvaltern Jonas 

Thyberg.  

 

Anbud 

Anbud kan lämnas på hela den av bolaget bedrivna rörelsen, den finska eller den 

svenska verksamheten eller endast på den del av verksamheten som bedrivs under 

varumärket Get Refilled.  

 

Eventuella frågor angående konkursen besvaras av advokat Jonas Thyberg, mobil nr 

070-20 25 575 eller e-post: jonas.thyberg@konradadvokater.se.  

 

Skriftliga anbud exklusive moms på samtliga tillgångar eller delar därav ska vara 

konkursförvaltaren Jonas Thyberg tillhanda senast fredagen den 16 december 2022 

mailto:jonas.thyberg@konradadvokater.se
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kl. 16.00. Fri prövningsrätt och rätt att överlåta tillgångarna före anbudstidens utgång 

förbehålles. 

 

Uppsala den 30 november 2022 

 

Jonas Thyberg 
Konkursförvaltare 


	Anbud

