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ADRESSATER  FOR  INNBERETNINGEN:

Agder  tingrett,  bo  nr.:  21-099151KON-TAGD/TKRI

Konkursdebitor,  Bilsenteret  Sør  ÅS,  org.nr.:  923  256  296,  v/ Carl  Andre

Aaser  Wiborg

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

Agder  politidistrikt

II.  KONKURSKÅRANTENE  SPØRSMÅLET,  JF. KONKURSLOVEN  H142.

Da  det  er grunn  til  å anta  at bobeliandlingen  i nærværende  bo vil  trekke  ut i tid  liar  bostyret

valgt  å beliandle  konlcurskarantene  spørsmålet  allerede  nå.

Konkurslovens  § 142  lyder  som  følger:

«En  skyldner  hvis  bo er tatt  under  konkursbehandling,  kan  settesi

konkurskarantene av skifteretten dersom

1) vedkommende med skjellig grunn mistenkes for  en strafjbar handlingi
forbindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført  til insolvensen, eller

2) det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er
uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være  styremedlem eller daglig leder
(administrerende  direktør)  iet  selskap.

Ved  avgjørelsen  skal  det  legges  vekt  på  om det  under  hensyn  til  skyldnerens

handlemåte ogforholdene for  øwigsynes  rimelig å sette hamikarantene.

Konkurskarantenen innebærer  atskyldnereniettidsrom  av to år regnetfra
konkursåpningen ikke kan stifte selskap som nevnt i femte ledd eller påta seg eller
reelt  utøve  nye verv  som medlem  eller  varamedlem  av styret  eller  som  daglig  leder

(administrerende direktør) islikt  selskap. Retten kan bestemme at to års fristen først
skal regnes fra  det tidspunkt da retten treffer sin avgiørelse.

I  tilfelle som nevnt i første ledd punkt I kan retten bestemme at konkurskarantenen
også skal innebære  at skyldneren for  det nevnte tidsrom skal fiernes fra  verv som
nevntitredje  leddiselskapersom  nevnt ifemte ledd»

I nærværende  sak er det  første  til  og med  fjerde  ledd  som  er relevante.
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I den  foreløpige  innberetningens  IX  er straffbare  forhold  beliandlet  både  ved  å angå

straffelovens  §§ 324,  325 og 371:

«Strajffelovens § 324 lyder som følger:

Underslag

For underslag straffes den som medforsett om en uberettiget vinning
for  seg selv eller andre rettsstridig
a) Selger, forbruker  eller på annen måte tilegner seg en

løsøregjenstand eller pengefordring som han besitter, men som
tilhører  en annen,  eller

b) Fodøyer over penger han har innfordret for  en annen, eller som
på  annen  måte  er betrodd  ham.

En handlingsom går itzn vmder g  385 eller 386, straffes ikke etter
paragrafen her.

Straffen for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år.

Straffelovens § 325 lyder som følger.'

Grovt  underslag

Grovt underslag strafjfes medfengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen  av
om underslaget  er grovtskal  detsærlig  legges  vekt  på  om

a)  verdien  av det  underslåtte  er betydelig

b) underslaget har pågått over  lengre tid
c) det er begått ved brudd på en særlig tillit  som følger med en

stilling,  et verv  elIer  oppdrag,  eller

d) det er ført  eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig
regnskapsdokuinentasjon.

Ållerede  ved  oppbudsbegjæringen  lå det  vedlagt  et oppsett  vedrørende  18  biler  som

BilsenteretSørAS  hadde  solgt  uten  å ha betalt  ut tidligere  eiere. Disse  18  bilene

utgjørisum  kr  2 72719159,-.

Den 6. november 2020, i følge Brønrtøysundregistrene, ble Wiborg daglig leder og
styreleder for  selskapet Bilsenteret Sør ÅS, org.nr. 923 256 296.

Fra dette tidspunktsolgte selskapetialle  fall  de 18 bilene som er beskrevet overtfor
ikommisjon  uten  å betale  ut  de reelle  eierne.

Midlene fra  kommisjonssalgene ble satt rett inn på virksomhetens egen driftskonto
og ble da brukt til å betale virksomhetens driftskostnader mv.

Ved  å gjennomgå  de anmeldte  krav  sett  opp  mot  oppsettet  over  biler  som Bilsenteret
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Sør ÅS har solgt, men ikke betalt ttt til tidligere eiere, fremgår det at noen av
bileierne  har  anmeldt  7craviboet.  Hovedmajoriteten  derimot  har ikke  anmeldt

kraveneiboetenda. Undertegnedeharoppfordretallesomharværtikontaktined
bostyrer om å få anmeldt kravene sine iboet så fort  som mulig.

Boslyrer er detfor av den oppfatning at det ikke er særlig utvilsomt at det foreligger
skjellig  grunn  til  inistanke  077? overtredelse  av både strl. §§ 324 og 325.

Straffeloven § 3 71 flg. Bedrageri

Straffelovens § 3 71 lyder som følger.'

Med bot eller fengsel inntil  2 år straffes den soin medforsett om å skaffe seg eller
andre  en uberettiget  vinning

a) fremkaller, styrker, eller utnytter en villfarelse og derved rettstridig
forleder noen til å gjøre eller vmnlate rtoe som volder tap eller fare for  tap for
noen,  eller

b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning, endrer data eller  datasystem,
disponerer  over et kredittkort  eller  debetkort  som tilhører  en annen,  eller  på

annen måte uberettiget  påvirker  resultatet  av en automatisert  datahandling  og

derved volder tap eller fare  for tap for noen.

Kommisjonsloven  § 7

Kommisjonsloven § 7 heter som følger:

Kommisjonæren skal vareta kommittentens tarv. Han skal følge kommittentens
forskrifter, saa langt det er mulig, underrette ham om forhold  som er av
betydning for  oppdraget, særlig  om avtaler, som han har sluttet, og gi ham
oppgjør.  Handelskommissionæren  pligter  dog ikke at opgi  til  kommittenten,  hvem

han har sluttet avtale med, hvis ikke andet følger av §§ 57 og 58.

I  Gyldendals rettsdatas kommentarer til Kommisjonsloven § 7 fremgår det av note
21 at «en kommisjonær  vil  som regel  ha plikt  til  å ha midlene  adskilt»>.

Det er etter bostyrers oppfatning ikke særlig  tvilsomt  at biler  som har sitt  eget
identifikasjonsnummer via registreringsnummeret  på bilen skulle  ha vært  satt inn
på  en særskilt  kommisjonskonto.  Det er her snakk  om betydelige  verdier,  og  ved

ikke å ha dem på  særskilt  kommisjonskonto  risikerer  man  at  man  taper  sitt

separatistkrav ovetfor et eventuelt konkursbo. Dette fordi  alle midlerte har  gått  inni
den ordinære  drift.

Dette er forhold  som etter bobestyrers oppfatning rammes av
bedrageribestemmelsenistrl. § 371 flg.
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Alt  dette  må bli  å konwe  riærmere  påiavsluttende  innberetning.

Agder politidistri7d ble notgfiserl om denne saken fra bostyrer allerede dagen etter
konkursåpning.  Bostyrer  har  også  bedt  alle  bileiere  som har  værtikontakt  med

bostyrer om å aninelde forholdene, og politiet  har således opprettet sak etter strl.
§§ 324  og  325. »

Nå  er det  betydelig  flere  som  liar  aru'neldt  krav  i boet  og for  så vidt  også  liar  anineldt  forliold

til  politiet,  se siste  ajourførte  fordringsliste  nedenfor.

Carl  Andre  Aaser  Wiborg  er av politimesteren  i Agder  siktet  for  overtredelse  av

straffelovens  § 325,  jf.  324,  i egenskap  av daglig  leder  og styreleder  i Bilsenteret  Sør  AS.

Videre  er Carl  Andre  Aaser  Wiborg  siktet  av politimesteren  iAgder  for  oveitredelse  av

straffelovens  § 390,  jf.  straffeloven  § 15 for  utroskap  mot  Agder  Bilforinidling  AS.

Videre  vises  det  til  Østre  Innland  tingretts  rettsbok  med  kjennelse  av 15.09.2021  hvor  det

fremgår  at det  er tatt  hefte  mot  seks juridiske  personer  på totalt  ca. kr  590 ooo,-, jf.

straffeprosessloven  § 218

Sorenskriveren  skriver  i hvert  av de seks tilfellene  at politiet  anfører  at de aktuelle  faktura  er

fiktive  og er utstedt  for  å legitimere  en utroskapshandling  Carl  Wiborg  har  utført  overfor

Bilsenteret Sør  AS ved å tappe selskapet for midler gjennom angitt måte å giøre  opp for
aksjekjøpet  på. Denne  kjennelsen  vedlegges  også  i kopi,  lcun  til  retten.

Politiet  og boet  anfører  at Carl  Wiborg  har  betalt  kr  2 750 000,-  for  kjøpet  av aksjene  i

Bilsenteret  Sør  AS.
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Bostyret  er av den  oppfatning  at det  er mer  en skjellig  grunn  til  mistanke  om  at

straffbare  forhold  er begått  og at  vilkåret  i konkurslovens  § 142  første  ledd,  første

punktum  er  oppfylt.

Hva  angår  skikkethetskravet  ikonkurslovens  § 142  første  ledd,  annet  punktum  er bostyret  av

den oppfatning  at dette  vilkår  også  er oppfylt.  Det  forhold  at man  liar  mottatt  biler  i

kommisjon,  solgt bilene og ikke foretatt oppgiør  til den egentlige eier/ selger og i tillegg
disponert  over  pei'igene  selv  er både  straffbait  etter  unders1agsbesteininelsene  i straffeloven  og

således  også  en klar  uforsvarlig  forretningsførsel.

Etter  bostyrets  oppfatning  er begge  de alteriiative  vilkårene  i konkurslovens  § 142  første  ledd

klart  oppfylt.

Videre,  er bostyret  av den  oppfatning  at de faktiske  forhold  i denne  sak også  rainmes  av

konkurslovens  F§ 142  fjerde  ledd,  og at Wiborg  derfor  må  fjernes  fra  verv  som  nevnt  i tredje

ledd  ovenfor.

Alvorligheten  i overtredelsene  og de konsekvenser  overtredelsene  har  for  en  rekke

privatpersoner  er  nærmest  uopprettelige.  Det  aru'nodes  derfor  også  om  at retten  fjerner

Wiborg  fra  alle  verv  i henhold  til  konlcurslovens  Fg 142  fjerde  ledd.
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Det  er ai'uneldt  48 krav  for  totalt  1a:5 526 528,02  og fordringslisten  er som følger:

Fordruiger i Agder ii+igrelts konkursbo nr. 2l-09915IKON-TAGD/TKRI
Bilsenterel Sør AS

INr. Navn

} YX  Norge  AS

2 Nordea

Bykle  Maskin  AS

3 I(redinor

Bertel  O. Steen Møre  og Romsdal  AS

4 Svea Finans

Mekonomen  AS

s Nordea

Norsk  Biltranspoit  AS

6 Sergel

Avam  Security  AS

7 Sergel

Avarn  Security  AS

s Sergel

Avam  Security  AS

g Jørn  Haraldsen

to Lindorff

ISS Facility  Se+'ces  AS

n  Help

Bjøm  Helge  Breivik

12 Lindorff

ISS Facility  Services  AS

t:t Help

Lise  Lepsøy

14 qjensidige

ts Glenn  Ueland

16 Rolf  Stokka

iai Lindorff

ISS Facility  Services  AS

ts ChristofferJohansen

tg Thomas  Holdbakk

20 Branko  Filipovic

21 Aragorn  Finans

Heine  Pettersen

22 NAF

Tor+nod  Bakkevold

23 Einar  Budalen

24 Skatteeetaten

Panlest Priorilert  klasse  n

DRIFT

DRIFT

DRIFT

DRIFT

DRIFT

DRIFT

DRIFT

DRIFT

PrioritertklasseI  Ul'irioritert  Etterprioriteit Suin

kr  9 724,94  kr  9 724,94

kr

kr

la'

la'

9 056,25

2439,83

l 051,46

2 030,00

1 428,47

1 045,88

kr

kr

la'

9 056,25

2 439,83

l 051,46

2 030,00

l 428,47

l 045,88

DRIFT

BILS,=U.G

INKASSO

kr  l 041,26

kr  569 000,OO

l 041,26

569 000,OO

EnLS  ALG

DR}FT

BlLS  ÅLG

BILSÅLG

DRIFT

BILS  ALG

DRIFT

BILKJØP  - mangelsak.

kr  2118,88

kr  326 000,OO

kr  2310,43

kr  196  000,OO

kr  l 056,00

kr  82 798,00

kr  230 000,OO

kr  1 749,26

kr  108168,00

2 118,88

kr  326 000,OO

kr  2 310,43

196  000,OO

l 056,00

82 798,00

230  000,OO

l 749,26

108 168,00

BILS  ALG kr  103 456,00 kr  103 456,00

BILSALG  - rest

BlLIaØP  - heving  garanti.

BILS  ALG

BILSALG  - rest

kr  52189,00

kr  12 000,OO  kr  12 000,OO

kr  449  000,OO  kr  449  000,OO

kr  78 882,00  kr  78 882,00

kr  7 630,00

kr  30 900,00  kr 345,00  kr  83 434,00
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25  Gunn  qjellestad

26  Gothia

Finn.no  AS

27 Lega124  Advokatfirina

Roy  Aurdal

28 Irene  Malkenes  Skutlaberg

29 Tonnod  Kristoffersen

30 Daniel  Marinas

31 AdvokatIngerK.Kløvstad,v/He1p

Trond  Husebø  Stava

32 Erlend  Sletten

33 Randi  Mikkelson  Miracco

34 Torgeir  Viddal

35  Mobile  AS v/ Gerd  Bilet

36 Kravia

Larsen  &  Waagen  Kai'rosseri  og Lakk  AS

37 Svea Finans

Cary  Norway  AS

38 Herinan  Engebret  Nage]gaard  Leirskar

3g Nils-Jørgen  Kjær

40 Asle  Eivind  B,joi'vatn

41 ØyvindSolberg(DanskeBank)

42 Thor  Borgen

43 Tore  Mikkelsen  Døving

44 Finexa  Norge  AS

Høyde  Teknikk  AS

45  Norsk  Inkasso-Refonn  AS

Auto-Telaiikk  Drøbak  AS

46 Jon Are  Viken

47  Daniel  Hagen

48 Retrieve  AS

Billink  AS

BILS  ALG

DRIFT

BILSALG  - lån ikke  slettet.

BILS  ALG

Bu.SALG

BILSALG

BILSALG

BILSALG  - rest

BILS  ALG

BILKJØP  - heftelse  ikke  slettet.

USIKKER.

INKASSO

DRIFT

BILSALG

BILS  ALG

BII.SALG

BII.KJØP  - heftelse  ikke  s]ettet.

BILKJØP  - inange!sak.

BILSALG  - )ieffelse  ikke  slettet

DRIFT

INKASSO

BILS  ALG

BILSAlG

INKASSO

la  119000,00

kr  39 605,22

kr  419  882,00

kr  260  018,00

la  46331,00

kr  81776,00

102  318,00

5 000,OO

222  300,00

416  606,89

kr  236 887,00

kr  99 131,84

505,92

10 000,OO

143 518,00

169  000,OO

339  000,OO

kr  lO OOO,OO

kr  209  000,OO

kr 2 562,44

kr  5 145,54

kr  116737,00

kr  194  000,OO

kr 4 412,51

kr  119  000,OO

kr

kr

39 605,22

419  882,00

260  018,00

46 331,00

81 776,00

102  318,00

5 000,OO

222  300,00

416  606,89

kr  236  887,00

kr

kr

kr

99 131,84

505,92

lO OOO,OO

143  518,00

169  000,OO

339  000,OO

lO OOO,OO

209  000,OO

2 562,44

5 l45,54

116737,00

194  000,OO

4 412,51

Totalsum kr  - kr  52 189,00  kr kr 5 481 624,02  kr 345,00  kr  5 526  528,02

DRIFT = ordinær  drift,  småbelØp

BILSALG = manglende  oppgjØr  (hele/deler)  ved bilsalg  - tidligere  bileier

INKASSO  = forsinkelsesrente,  inkasso  etc.  ikke  ved bilsalg

BILKIØP  = ny bileier  har  problemer  ifl. BilkjØp

= forskuddstrekk,  skatt  på I@nn

USIKKER  = vet ikke hva fordringen  gjelder
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III.  VIDERE  FREMDRIFT.

Bostyret  vil  nå arbeide  med  å få inndrevet  kravene  fra  de personer/  selskaper  som  det

er tatt  hefte  lios  slik  at differansen  mellom  la- 2 750  000  og heftebeløpet  på ca. kr

590  000  blir  rettslig  inndrevet  (ca. kr  2160  000).

Til  sist  bes Carl  Andre  Aaser  Wiborg  ta stilling  til  konkurskarantenespørsmålet.

Wiborg  gis en frist  på 14  -  fjorten  -  dager  til  å komme  med  skriftlige  merknader

til  dette spørsmål.  Videre har Wiborg også anledi'iing til å begiære muntlig
forhandling  om  spørsn'iålet.  Dette  må  det  og tas stilling  til  fra  Wiborgs  side  innen

samme  frist.

Kristiansand,  den 14. oktober  2021

Kjell  Arnvard

Borevisor
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