
KRISTIÅNSAND  TINGRETT

Avsagt: 08.10.2020

Sak  nr.: 20-094794KON-KISA/24

Dommer: Dommerfullmektig  Helle  Cecilie  Lineikro

Saken  gjelder: Innstilling  av bobehand1ingen,  jf. konkursloven  § 135

Bab Pizza  & Grill  AS, dets  konkursbo

Ingen begrensninger  i adgangen til offentlig gjengivelse



Til  stede: Kun  retten.

Dommeren  hadde  sakens dokumenter  ihende,  herunde-r  sluttinnberetning  med  regnskap  og

salærforslag,  datert  15.09.2020,  som er sendt  kreditorene  og konkursdebitor  med  frist  for
merknader  innen  29.09.2020.

Det  er ikke  innkommet  merknader  innen  fristen.

Bostyret  har  foreslått  at bobehandlingen  innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

Kreditorene  er underrettet  om at bobehandlingen  vil  bIi innstilt  dersom  det ikke  stilles

sikkerhet,  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om sikkerhetsstillelse.

Undersøkelser  i relasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas tilstrekkelig

gjennomgått.

Retten  avsa deretter  slik

KJENNELSE

Ved  kjennelse  av 01.07.2020  åpnet  Kristiansand  tingrett  konkurs  i Bab  Pizza  &  Grill  AS,

org.nr.: 915 548 083. Grunnlaget er oppbudsbegiæring fra selskapet selv, datert 29.06.2020.

Fristdag:  30.06.2020.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som bostyrer.

Kreditorutvalg:  Ikke  oppnevnt.

Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.  konkursloven  §

90 tredje  ledd  i skiftesamling  den 05.08.2020.

Det  er 15 anmeldte  krav  i boet  på kr 128 175,24.

I tillegg  komtner  boomkostninger.

Pr. konkursåpning  var  det tre ansatte  i selskapet.  To av disse hadde  krav  på lønn  og

feriepenger,  og har  fått  tilsendt  A-  skjema.  Ingen  av dem har  meldt  noen  krav  til  boet,  på

tross  av flere  påminnelser  fra  bostyrers  side,
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Pr. d.d. står det kr  O,- på boets  konto.  Mva.  tilkornmer  med  kr. 10 606,00-.

Konkursboet er merverdiavgiftspliktig  og Staten  viØ således dekke  merverdiavgiften  av

bostyrets  salærer.

Boets midler er utilstrekkelige  til fortsatt bobehandling, og kreditorene  er varslet  om at

bobehandlingen vil  bli innstilt  dersom ingen stiller sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om

sikkerhetsstillelse.

GodtgjøreIsen  til bostyrer advokat Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt til  kr  41 925,-  med  tillegg

av merverdiavgift  kr lO 481,-  totalt  kr  52 406,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Arnvard  er foreslått  satt til  kr 500,-  med  tillegg  av

merverdiavgift  kr. 125,-,  totalt  kr. 625,-.

Rettens  gebyr  på kr 14 650,-  og kr 43 430,-  (totalt  kr. 58 080,-)  av bostyrets  salær/utgifter

dekkes  av Staten  (oppbud).

Retten  har  intet  å bemerke  til  salærforslaget  og fastsetter  godtgjørelsen  i samsvar  med  dette.

SLUTNING

1.  Konkursbonr.:  20-O94794KON-KISA/24,  Bab  Pizza  &  Grill  A8,  org.nr.:  915 548

083, innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

2, Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til  ialt  41 925,-,  med

tillegg  av merverdiavgift  kr lO 481,-,  totalt  kr  52 406,-.

3. Godtgjørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKjellArnvard,fastsettestilia1tkr

500,-,  med  tilIegg  av merverdiavgift  kr 125,-,  totalt  kr  625,-.

4.  Rettens  gebyr  på kr 14 650,-  og kr 43 430,-  (totalt  kr. 58 080)  av bostyrets

salær/utgifter  dekkes  av Staten  (oppbud).

"!N:) iÅ"'I"in:4kCroU
Kjennelsen  meddeles  bostyreren  som forutsettes  å underrette  skyldneren,  og eventuelle

fordringshavere  som har  reist  innsigelse  mot  at behandlingen  innstilles.
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