Sid 1 (2)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 4

PROTOKOLL
2020-12-17
Handläggning i
Huddinge

Aktbilaga 19
Mål nr
Ä 9490-20

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Claudia Vadaszi
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Hanna Caverius
PARTER
Sökande
Cofa Plastics Aktiebolag, 556111-9784
Vickerkullavägen 6
591 45 Motala
Ställföreträdare: Henrik Hang
Penselgatan 14 Lgh 1302
417 23 Göteborg
Ställföreträdare: Robert Wu
House No 208
No 1481 Huqingping Rd
Qingpu, Shanghai
Kina
Rekonstruktör
Advokat Martin Bergander
Wesslau Söderqvist Väst HB
Kyrkängsgatan 8
503 38 Borås
Borgenär
Staten genom Skatteverket
171 94 Solna

SAKEN
Företagsrekonstruktion; nu fråga om förlängning
_____________________

Dok.Id 1779284
Postadress
141 84 Huddinge

Besöksadress
Björnkullavägen 5 A

Telefon
Telefax
08-561 660 40
E-post: sodertorns.tingsratt@dom.se
www.sodertornstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:30–16:00
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Handlingarna i ärendet gås igenom och följande antecknas.

Den 15 juni 2020 beslutade tingsrätten om företagsrekonstruktion avseende Cofa Plastics
Aktiebolag att fortgå till den 15 september 2020. Genom beslut den 18 september 2020
förlängdes rekonstruktionen till den 15 december 2020.
Cofa Plastics Aktiebolag inkom den 15 december 2020 med en begäran om att tingsrätten
beslutar att rekonstruktionen får pågå under ytterligare tre månader.
Rekonstruktören och Skatteverket har tillstyrkt begäran.
Tingsrätten meddelar följande

BESLUT

Det finns synnerliga skäl för förlängning. Företagsrekonstruktionen får fortsätta under
ytterligare tre månader, dvs. till och med den 15 mars 2021. Tingsrätten kommer
därefter besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra, om det inte dessförinnan har
begärts att tiden ska förlängas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-12)
Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit
in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga beslutet fick
del av det. Överklagandet ska vara ställt till Svea hovrätt. Prövningstillstånd krävs.

Hanna Caverius
Protokollet uppvisat/

Bilaga 1

Hur man överklagar
Beslut i tvistemål och ärende, tingsrätt

TR-12

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till hovrätten.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på
detta sätt.

Ditt överklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor från beslutets datum.
Sista datum för överklagande finns på sista sidan
i beslutet.

När överklagandet kommer in till hovrätten tar
domstolen först ställning till om målet ska tas
upp till prövning.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.

Anvisningar för överklagande TR-12 - Beslut i tvistemål och ärende • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Prövningstillstånd i hovrätten

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och
varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt
överklagande (läs mer om prövningstillstånd
längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp
målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i
rättstillämpningen.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om
var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor.
Adress och telefonnummer finns på första sidan
i beslutet.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till
tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.
Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent
avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att
beslutet gäller.
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