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Allmänt om bolaget  
 
Svenska Neptun AB (härefter även ”bolaget”) bildades 1991-05-08. Per 
Adolfsson är verkställande direktör, tillika ensam styrelseledamot med 
Miguel Marti De Luque som styrelsesuppleant. Bolaget är systerbolag till 
Svenska Neptun Store AB, (556699-8133), bildat 2006. Bolaget ägs av 
Crescendo Miljö och Design Aktiebolag, (556433-3549), som i sin tur ägs 
av Per Adolfsson.  
 
Revisor är Hans Ihrén Crowe Tönnervik Revision AB. 
 
Bolaget bedriver försäljning och service av badkar, massagebadkar, pooler 
och utomhus SPA på den skandinaviska marknaden med det egna 
varumärket ”NEPTUN”. Bolaget salutför även annan utrustning hänförlig till 
pooler, badkar och spabad samt utför service på sådana.  
 
Bolaget har återförsäljare i hela Sverige samt ett mindre antal i Norge. 
Bolaget säljer produkter även genom de stora byggvaruhusen. Bolagets 
produkter tillverkas i huvudsak i Kina och till viss del i USA, Tjeckien och 
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Elstland. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Helsingborg. Bolaget 
har ett eget lager samt anlitar även externa lagerhållare.  
 
Distrubutionskedjan av varorna börjar på fabrik utomlands. Sedan 
transporteras varorna till ett tredjemanslager i Helsingborg. Från 
tredjemanslagret avropas varorna i takt med leverans till kund ska ske. 
Vissa varor skeppas direkt till återförsäljare, t.ex. i Norge. 
 
Svenska Neptun AB har en årlig omsättning kring ca 40-50 mkr och åtta 
anställda. 
 
 
 
 
Redogörelse för ekonomi och uppkomsten av ekonomiska problem 
 
Svenska Neptun AB har varit verksamt under en rad år och stadigt gjort 
goda resultat.  
 
En flerårsöversikt ger vid handen följande (mkr). 
 
 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättn. 50,5* 42,4 31,4 43,0 52,7 
Resultat -0,5*   0,8  -5,4  -3,0   0,2 

                     *preliminär 
 
Under 2019 uppvisade dock företaget ett resultat om minus 5,4 mkr och 
därför tillsköts 5,5 mkr som aktieägartillskott. Det minskade resultatet 
föreanledde att bolaget initierade kostnadsbesparingar samt andra 
åtgärder. Antalet anställda minskade i samband härmed och ett nytt system 
implementerades m.fl. åtgärder. 
 
Åtgärderna gav resultat under år 2020 och bolaget gjorde positiva siffror 
som ett resultat av de förändringar som gjorts. Under 2020 kom dock 
coronapandemin och Svenska Neptun AB blev liksom många andra företag 
hårt drabbade. För bolaget var det inte konsekvenser i Sverige som var 
orsaken till problem, utan istället lockdowns i främst Kina och USA. 
Problemen bestod främst av leveransfördröjningar och kraftigt ökade 
transportkostnader. 
 
Coronapandemin har resulterat i längre ledtider på både produktionssidan 
och leveranssidan. Fabrikernas förlängda ledtider beror på en kombination 
av corona nedstängning vid fabrik, materialbrister av elektronik och akryl 
samt förseningar hos underleverantörerna. När varorna väl blivit klara har 
det varit problem med leveranserna, bl.a. på grund av bristen på containrar 
runt om i världen.  
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Leveransförseningarna har gett konsekvenser för bolaget även under 2021. 
Containerpriserna steg kraftigt och tillverknings och leveranstiderna 
fortsatte vara upp till tre gånger så långa som vanligt under 2021. 
 
Då bolaget säljer till konsument, i första hand genom återförsäljare, så 
fördröjdes effekten av de prishöjningar bolaget genomförde under 
sommaren och hösten 2021. Prishöjningarna får genomslag sex till tolv 
månader senare. Trots prisökningar har bolaget inte kunnat matcha de 
ökade kostnaderna för leveranserna. En ytterligare prishöjning 
genomfördes därför i juli i år. 
 
Ökningen av transportkostnader har inneburit ett ekonomiskt tapp för 2021 
på uppskattningsvis ca 6 mkr.  
 
 
 
Betalningsproblemen 
 
Bolaget är idag på obestånd. De ekonomiska problemen hänför sig 
huvudsakligen till leveransförseningar, ökade transportkostnader samt att 
prishöjningarna inte har hunnit ikapp. Detta har resulterat i att bolaget för 
tillfället inte kan betala sina förfallna skulder och de skulder som förfaller 
inom kort.  
 
Det finns förutsättningar för att få verksamheten lönsam genom de åtgärder 
som planeras. Bolagets verksamhet bedöms som i grunden lönsam men 
har på grund av de ovan beskrivna omständigheterna hamnat i en 
ekonomisk situation som bolaget inte klarar av. En rekonstruktion ger 
företaget möjlighet att återigen hamna på fötter och fortsätta bedriva sin 
verksamhet.  
 
 
Redogörelse för rekonstruktionsåtgärder 
 
Följande rekonstruktionsåtgärder övervägs. 
 

- Ackordserbjudande till fordringsägare om ackord till viss procent med viss 

betalningstid. 

- Option för borgenär att istället för ackord konvertera ackordsfordran eller del 

därav till aktier genom kvittningsemission. 

- Utförsäljning av lager. 

- Ytterligare åtgärder för finansiell rekonstruktion. 

- Lönegaranti med effekt på likviditeten.  

- Rationalieringar av driften (s.k. strukturell rekonstruktion). 
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- Uppföljning av tidigare vidtagna rationaliseringar. 

 
Eventuella justeringar av rekonstruktionsplan publiceras på www.gronvalladvokat.se 
 
 
Helsingborg 2022-07-22 
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Adv. Dan Nordenberg 
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