
KRISTIANSAND  TINGRETT
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Avsagt: 19.02.2020

Sak  nr.: 19-168253KON-K1SA/21

Dommer: dommerfullmektig  Aleksander  Monsen

Saken  gjelder: Innsti1ling  av bobehandlingen,  jf. konkursloven  § 135

Janmar  Holding  AS,  dets  konkursbo

Ingen begrensninger  i adgangen til offentlig gjengivelse



Til  stede: Kun  retten.

I**I*

Dommeren  hadde  sakens dokurnenter  i hende,  herunder  sluttinnberetning,  regnskap  og

salærforslag,  datert  3. februar2020,  som er sendt  kreditorene  og konkursdebitor  med  frist  for

merknader  innen  17. februar  2020.

Det  er ikke  innkommet  merknader  til  fristen.

Bostyret har foreslått at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens e;1135,

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

sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om sikkerhetsstillelse.

Undersøkelserirelasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas tilstrekkelig

giennomgått.

Retten  avsa deretter  slik

KJENNELSE

Ved  kjennelse  av 13.11.2019  åpnet  Kristiansand  tingrett  konkurs  i Jantnar  Holding  AS,

org.nr.:  917 545 553. Grunnlaget  er oppbudsbegjæring  datert  12.11.2019.

Fristdag:  02.10.2019,

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som bostyrer.

Kreditorutvalg:  Ikke  oppnevnt.

Borevisor:  Statsautorisert  revisor,  Kjell  Arnvard,  ble oppnevnt  ved tingrettens  kjeru'ielse

20,02.2019  med  begrenset  mandat,  jf.  kkl  § 90 3. ledd.

Det  er l anmeldt  krav  i boet  på ca. 8 7l4,47,-.

I tillegg  komtner  boomkostninger.

Pr. konkursåpning  var  de ingen  ansatte  i selskapet.

Pr. d.d. står det kr  O,- på boets  konto,
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Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftsp1iktig  og Staten  vil  således  ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyreres  salær.

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

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

sikkerhetssti1lelse.

Godtgjørelsen  til  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt til  kr  30 938,-  med  tillegg

av merverdiavgift  kr  7 734,-,  totalt  kr  38 672,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor,  statsautorisert  revisor  Kjell  Amvard,  er foreslått  satt til

kr 1 ooo,-, med  tillegg  av merverdiavgift  kr  250,-,  totalt  kr 1250,-.

Rettens  gebyr  på kr 14 375,-,  samt  kr. 40 927,-  av bostyrers  og borevisors  salær/utgifter

dekkes  av staten  som garantiansvarlig.

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

SLUTNING

1, Konkursbonr.:19-168253KON-KISA/21,JanmarHoldingASorg.nr.:917545553

innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

2. Godtgjørelsentilbostyrer,advokatØysteinVikstøl,fastsettestilialtkr30938,-,

med  tillegg  av merverdiaygift  kr 7 734-,  totalt  kr  38 672,-.

3, Godtgjørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKje1lArnvard,fastsettestilialtkr

l ooo,-, med  tillegg  av merverdiavgift  kr  250,-,  totalt  kr 1250,-.

4, Rettens  gebyr  på kr 14 375,-,  samt  kr. 40 927,-  av bostyres  og borevisors

salær/utgifter  dekkes  av staten  som garantiansvarlig.
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Kjennelsen  meddeles  bostyreren  som forutsettes  å underrette  skyldneren,  kreditorutvalget,

konkursrekvirenten  og eventuelle  fordringshavere  som har reist  innsigelse  mot  at

behandlingen  innstilles.
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