
Coronakuppen

18 mars 2021
Försäkrings-
kassan går till 
kronofogden för 
att begära pengar 
från Eventor.

15–16 juli 2020
Eventor mejlar och 
ber att få pengarna 
till sin redovisnings-
byrå eftersom de 
saknar bankgiro. 
Kulturrådet
svarar att det 
inte går. 

26 juni 2020
Kulturrådet ber 
Eventor att 
komplettera 
med bankgiro 
eftersom det 
angivna numret 
inte är giltigt.

KF Försäkringskassan Kulturrådet T Tillväxtverket Ö Örebrobostäder Händelser i bolaget

29 apr 2019
Nya personer tar 
över styrelsen på 
Glam Estetic AB.

2 maj 2019
Glam Estetic 
byter namn till 
Eventor AB.

Maj–okt 2019
Eventor plats-
annonserar efter 
telefonsäljare.

19 maj 2020
Försäkringskassan 
betalar 247 424 kronor 
för höga sjuklöne-
kostnader 
i april.

14 maj 2020
Eventor ansöker 
om bidrag från 
Kulturrådet.

21 maj 2020
Tillväxtverket avslår 
Eventors första 
ansökan om korttids-
stöd eftersom de inte 
betalat arbetsgivar-
avgifter i mars.

20 juli 2020
Tillväxtverket beslutar 
om 1 050 267 kronor
i korttidsstöd eftersom 
arbetsgivaravgifter 
nu har rappor-
terats.

26 aug 2020
Eventor vräks 
från sin lokal av 
Örebrobostäder. 
Då har de inte 
betalat hyra 
under hela
2020 – 112 877 
kronor.

4 nov 2020
Kulturrådet 
meddelar 
Eventor att 
pengarna dras 
in om de inte 
meddelar 
bankgiro senast 
18 november.

26 dec 2020
Den nya ägaren 
tar över som 
verklig huvudman 
med 100 procent 
av aktierna.

29 dec 2020
Den tidigare ägaren 
lämnar Eventors 
styrelse. Nu har 
bolaget helt lämnats
över. 

16 feb 2021
Tillväxtverket 
beslutar om 
återkrav för 
felaktigt utbetalat 
korttidsstöd på 
1 366 596 kronor.

29 mars 2021
Kronofogdens 
tillgångsutredning 
klar – konstaterar 
inga tillgångar.

26 aug 2021
Bolagsverket 
likvidations-
förelägger 
Eventor p g a
ej inlämnad 
årsredovisning.

4–6 nov 2021
Kronofogden 
utmäter totalt 
346 950 kronor 
från Eventors 
skattekonto.

18 jan 2022
Eventor försätts 
formellt i likvidation.

31 jan 2022
Eventor försätts 
i konkurs.

7 feb 2022
Kulturrådet 
beslutar om 
återkrav på 
hela beloppet.
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13 nov 2020
Tillväxtverket 
beslutar om 
ytterligare stöd 
på 316 329 
kronor.

18 nov 2020
Eventor ber återigen 
Kulturrådet om att 
få pengar till ett 
annat konto. 
Bolaget hänvisar till 
avslag från banker 
p g a betalnings-
anmärkning.

26–27 nov 2020
Eventor får ett 
bankgirokonto. 
Bolaget mejlar 
Kulturrådet och ber 
om pengarna.

14 dec 2020
Kulturrådet 
meddelar att 
pengar har 
utbetalats.

22 dec 2020
Försäkrings-
kassan återkräver 
478 944 kronor 
från Eventor efter 
sjuklönestöd 
april–maj 2020.

23 dec 2020
Extrastämma 
i Eventor där en 
ny ägare väljs in 
i styrelsen.
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Bidragsturerna som gav det lilla örebroföretaget miljoner 
under pandemivåren 2020

16 juni 2020
Kulturrådet 
beviljar 1,1 
miljoner kronor i 
stöd till Eventor.
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 17 feb 2022
Kulturrådet gör en 
polisanmälan efter 

Arbetsvärldens
uppgifter. 
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3 aug 2020
Försäkrings-
kassan betalar
343 101 kronor 
för höga sjuklöne-
kostnader
i maj och
juni. 0,3 milj
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