
Frågor och svar till kunder  

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 hallar 

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. 

Vilka bolag berörs?  

Processen berör bolaget We Are Padel (WAP Holding Örebro AB) och går ut på att anpassa nätverket 

av padelhallar och säkerställa långsiktig lönsamhet på de orter där WAP kommer att fortsätta vara 

aktiva. Hallarna som inte kan drivas lönsamt kommer därför att avvecklas. Rekonstruktionsprocessen 

kommer inte att påverka WAPs systerbolag i Sverige eller i andra länder.  

Hur påverkas kunder och leverantörer under en rekonstruktion?  
Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta som vanligt under rekonstruktionsprocessen utan 
att kunder eller banornas tillgänglighet kommer att påverkas på kort sikt.  

För fordringsägare/leverantörer infaller det per automatik en betalningsinställelse för perioden före 
det datum som rekonstruktionsansökan godkänns. Det innebär att WAPs skulder från perioden före 
detta datum inte får betalas – medan alla nya beställningar betalas direkt så att leverantörer inte ska 
lida risk under processen. 

En rekonstruktion kan förstås leda till osäkerhet, oro och många frågor. Vi kommer hantera detta 
genom att informera så mycket vi kan och svara på frågor, steg för steg under processen. Du kan 
alltid höra av dig till vår kundtjänst på info@wearepadel.se eller ring in till oss på 010-424 89 01. 

Kommer We Are Padels hallar att vara öppna?  
Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta som vanligt under processen utan att kunder eller 
banornas tillgänglighet kommer att påverkas på kort sikt. I vilken utsträckning tillgängligheten av 
hallarna kommer att påverkas på längre sikt återstår att se efter omorganisationen.  

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.   

Vad händer med de skulder We Are Padel har till leverantörer? 
En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder, fram till och med att rekonstruktionsansökan 
godkänns, fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Nya skulder betalas 
däremot direkt. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via Kronofogden eller ansöka om 
konkurs. 

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 bästa 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 är 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.  
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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.  

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor? 

Du kan alltid vända dig direkt till vår kundtjänst via info@wearepadel.se eller ringa oss på 010-424 89 

01. Vi gör vårt bästa för att svara på frågor och få fram information under processens gång. Frågor 

kan även skickas till rekonstruktören Nils Åberg via nils.aberg@carler.se.   
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