
Svedbergs i Dalstorp AB 
Verkstadsvägen 1 

SE-514 63 DALSTORP 
Tlf vxl +46 (0) 321 53 30 00 

www.svedbergs.se 

 

Hovrätten meddelar prövningstillstånd för Svedbergs tvist 
med Skene Järn – Revisorerna avstyrker att årsstämman fastställer 
resultat- och balansräkning 

Revisorerna	  hävdar	  att	  bolagets	  fordran	  på	  Skene	  Järn	  på	  9,5	  Mkr	  i	  2014	  års	  balansräkning	  inte	  borde	  
kvarstå	  varför	  man	  inte	  kan	  lämna	  en	  så	  kallad	  ren	  revisionsrapport,	  men	  revisorerna	  tillstyrker	  av	  
styrelsens	  föreslagna	  utdelning	  och	  ansvarsfrihet.	  Fullständig	  revisionsberättelse	  framgår	  av	  
Svedbergs	  årsredovisning	  2014.	  

Tvisten	  med	  Skene	  Järn	  härrör	  sig	  från	  2009	  och	  handlar	  om	  vem	  som	  bär	  ansvaret	  för	  de	  
konsekvenserna	  som	  uppstod	  då	  ett	  felaktigt	  silikon	  användes	  för	  att	  limma	  duschglas	  i	  
aluminiumprofiler.	  Det	  felaktiga	  silikonet	  fick	  ca	  7000	  duschglas	  att	  lossna	  från	  aluminiumprofilerna.	  
Svedbergs	  har	  ersatt	  alla	  drabbade	  konsumenter	  med	  nya	  produkter	  vilket	  skedde	  under	  åren	  2009-‐
2012.	  	  

Svedbergs	  fordran	  på	  Skene	  Järn	  uppgår	  till	  11,5	  Mkr	  varav	  9,5	  Mkr	  finns	  i	  balansräkningen	  under	  
kortfristiga	  fordringar.	  Det	  är	  fortsatt	  Svedbergs	  uppfattning,	  vilken	  är	  grundad	  på	  juridisk	  expertis,	  
att	  Hovrätten	  kommer	  att	  döma	  till	  Svedbergs	  fördel	  och	  därför	  har	  fordran	  på	  Skene	  Järn	  inte	  
skrivits	  ned.	  Utöver	  ovanstående	  fordran	  har	  Svedbergs	  krav	  på	  räntor	  och	  rättegångskostnader.	  

Dalstorp	  den	  2	  april	  2015	  

Styrelsen	  

	  

Frågor	  besvaras	  av	  VD	  Fredrik	  Björkman	  på	  telefon	  0321	  533000	  

 

 

       

SVEDBERGS I DALSTORP AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett 
sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, toaletter, handdukstorkar, blandare och 
tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS och konceptet förenklar för konsumenten att förverkliga sett 
nya badrum genom enklare planering, logistik, installation och skapar harmoniska badrum. Över 75 procent av 
produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och 
miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS 
har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.   


