
Frågor och svar till fordringsägare  

Varför ska We Are Padel (WAP Holding Örebro AB) gå igenom en formell legal process?  

Det stora intresset för sporten som växt fram under de senaste åren har lett till att många nya 

padelhallar har öppnat. Antalet banor har dubblats sedan förra året vilket gjort att utbudet av hallar 

är större än efterfrågan. Samtidigt har energikostnader, lokalhyror och kostnader för att driva 

verksamheten ökat. Vi genomgår en rekonstruktionsprocess för att göra upp med våra 

lönsamhetsmässiga utmaningar på en hårt konkurrensutsatt marknad. 

Vad händer med de skulder We Are Padel har till bolag? 

En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder, fram till och med att rekonstruktionsansökan 

godkänns, fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Varor och tjänster som We 

Are Padel (WAP) däremot beställer under rekonstruktionen ska betalas av We Are Padel utan 

kredittid.  

Borgenärer kan inte heller verkställa sina fordringar via Kronofogden eller ansöka om konkurs.  

Vi beklagar den här situationen, men rekonstruktionen är ett måste för att kunna hitta en lösning på 
We Are Padels finansiella utmaningar. 

Vilka bolag omfattas av rekonstruktionen? 
Rekonstruktionensprocessen omfattar We Are Padel (WAP Holding Örebro AB). Det innebär att 
WAPs systerbolag i Sverige och i andra länder inte kommer att påverkas.   

Hur akut är läget? 
På kort sikt är läget allvarligt. Trots att det inte är önskvärt att befinna sig i den här situationen, så är 
beslutet om att ansöka om rekonstruktion det vi kan göra för att i största möjliga mån agera 
ansvarsfullt och säkerställa bolagets fortsatta verksamhet. Den nu inledda företagsrekonstruktionen 
är inte ett problem i sig – det lösningen på de finansiella svårigheter som bolaget har. En 
rekonstruktionsansökan bedöms som nödvändigt då alla andra alternativ är utforskade. En 
nödvändig anpassning av verksamheten kommer att göras för att säkerställa de lönsamma 
anläggningarnas framtid.  

Riskerar leverantörer att förlora pengar på att We Are Padel rekonstrueras? 
Exakt hur rekonstruktionsplanen kommer att se ut ska nu rekonstruktören tillsammans med 
koncernledningen arbeta fram. 

Att rekonstruktionsprocessen är beklaglig är en stark underdrift och vi önskar att vi hade kunnat hitta 
någon annan väg för att reda ut våra finansiella bekymmer. Realiteten är att rekonstruktionen är det 
enda alternativet för oss. Vi bedömer att vi har mycket goda möjligheter att nu ta tag i och åtgärda 
de underliggande orsakerna till våra finansiella bekymmer. Vi förstår att det här väcker frågor hos er. 
Vi kommer inte kunna svara på alla frågor på en gång, men vi ska göra vårt bästa för att få fram 
information steg för steg under processen. 

När kommer jag få betalt? 
En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder, fram till och med att rekonstruktionsansökan 
godkänns, fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Dessa skulder kan komma 
att bli föremål för ett så kallat ackord, som kan utgöra en del i den rekonstruktionsplan som 
rekonstruktören kommer att presentera under processen. Ackord innebär att tingsrätten godkänner 
en skuldavskrivning för rekonstruktionsbolagets icke säkerställda borgenärer, vilket normalt sett 
inkluderar alla leverantörer. Den del av skulderna som kvarstår ska normalt sett betalas inom ett år 
från det att rekonstruktionen inleddes.  

 



Vad händer nu? 
Efter att rekonstruktionen godkänts sker en formell underrättelse som innehåller mer information 
och distribueras till alla borgenärer. Denna information, som även innehåller en kallelse till 
borgenärssammanträde, skickas ut inom cirka en vecka från dagen då rekonstruktionen inleddes. 
Rekonstruktören och koncernledningen arbetar sedan fram en preliminär rekonstruktionsplan.  

Omkring tre veckor efter rekonstruktionens inledning kommer ett sammanträde med borgenärer att 
hållas då man får möjlighet att yttra sig. Snarast därefter kommer rekonstruktören att ge ett förslag 
till lösning på de finansiella utmaningarna.  

Vad är ett ackord? 
Ett moment i många rekonstruktioner är att samtliga kända fordringsägare blir kallade till ett möte 
där de får ta ställning till om de är beredda att acceptera ackordslösningar, det vill säga att skriva ned 
delar av de fordringar som var utestående då rekonstruktionen inleddes. Om det blir fråga om ett 
ackord och hur stort det blir, och i vilka bolag, är frågor som rekonstruktören fattar beslut om längre 
fram i processen. En förutsättning för att ett eventuellt ackord ska beviljas är att en majoritet av 
fordringsägarna ställer sig bakom ackordet. 

Vilka fordringsägare får betalt först? 

Det beror lite på vad som avses. En grundläggande princip i rekonstruktioner är att alla ska behandlas 

lika. Lagstiftaren gör dock skillnad på prioriterade och oprioriterade fordringsägare. De som är 

prioriterade, vilket normalt betyder att man har säkerheter (t ex panträtt i fastigheter) eller en 

lagstadgad rätt till betalning, påverkas inte av en företagsrekonstruktion.  

Övriga fordringar är oprioriterade. Hit hör normalt sett alla vanliga leverantörsskulder. Dessa har 
inbördes lika rätt, vilket innebär att de får tillbaka lika stor andel (i procent) på sina fordringar. 
Förutom leverantörsskulder så brukar t ex skatteskulder och hyresfordringar ingå i samma grupp, 
liksom alla koncerninterna fodringar och skulder.  

När eventuellt ackord fastställts, som innebär skuldnedskrivning av oprioriterade skulder, återstår 
normalt sett ett belopp som ska betalas. Tidpunkten för betalning av denna likvid, ackordslikviden, 
fastställs i rekonstruktionsplanen, och ska normalt sett ske inom ett år.  

Vilka förutsättningar har We Are Padel att komma starkt ut i den här processen?  
Processen innebär att WAP får möjlighet att i lugn och ro ombilda och återbygga verksamheten som 
ger den bättre chanser långsiktigt samtidigt som verksamheten skyddas under tiden. Bedömningen 
är att det finns stor potential framåt för organisationen. Målet är en nystart, tryggare jobb och en 
stark verksamhet på lång sikt.   

Vem är rekonstruktör?  
Som rekonstruktör har Nils Åberg på Advokatfirman Carler föreslagits. 

Hur länge pågår en rekonstruktion? 
Det beror på hur processen utspelar sig. Vi vill såklart göra det så snabbt som möjligt, men hellre 
långsamt och rätt än fort och fel.  

Vad händer de närmsta dagarna? 
Rekonstruktören kallar alla kända fordringsägare till ett borgenärssammanträde i tingsrätten inom 
tre till fem veckor från det att ansökningen ingavs till tingsrätten. Vid detta möte ska en 
rekonstruktionsplan presenteras av rekonstruktören tillsammans med koncernledningen och 
borgenärerna får möjlighet att yttra sig över processen.  

 

 



Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor? 
Frågor från fordringsägare kan skickas till Matilda Börjesson, ekonomiansvarig på 
matilda.borjesson@wearepadel.se. Du kan även skicka frågor till rekonstruktör Nils Åberg via 
nils.aberg@carler.se. 
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