
KRISTIÅNSAND  TINGRETT

Avsagt:

Sak  nr.:

17.03.2021

I9-'1  90783KON-KISA/

Dommer: Tingrettsdommer  Elin Moseidjord

Saken  gjelder: Opptakelse  av boet  til slutning

Cg Produksjon  AS,  dets  konkursbo

Ingen begrensninger  i adgangen til offentlig gjengivelse



Til  stede: Kun  retten.

Dommeren  hadde sakens dokumenter  i hende, herunder  sluttinnberetning  med
regnskap  og  salærforslag,  datert  03.03.2021,  som  er sendt  kreditorene  og
konkursdebitor  med  frist  for  merknader  innen  17.03.2021.

Det  er ikke  innkommet  merknader  til  fristen,

Bostyret  har  foreslått  at boet  tas opp  til  slutning  og utlodning,  jf.  kkl  § 128.

Undersøkelser  i relasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas tilstrekkelig
gjennomgått.

Rettens  vurdering:

Bostyret  har  foreslått  boet  opptatt  til  slutning  og utlodning  og salaer fastsatt,  jf.  kkl.  §
128.

Boets  brutto  aktiva  utgjør  kr 2 841 062,-,  hvorav  massekrav  utgjør  kr  2 681 579,-.
Dette  gir  et overskudd  i boet  med  kr  159  483,-  hvilket  gir  en dividende  på 9,579%  til
prioriterte  krav  klasse  I (NAV  Lønnsgaranti).

Fordringsprøvelsesmøte  ble  avholdt  12.03.2021,  hvor  krav  med  prioritert  klasse  I ble
godkjent  og gitt  en dividende  på 9,579%.

Undersøkelser  i relasjon  til straffbare  forhold  og konkurskarantene  antas også
tilstrekkelig  gjennomgått.

Boet  ble  besluttet  opptatt  til  slutning  og utlodning.
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Retten  avsa deretter  slik

KJENNELSE

Ved kjennelse av 20.12.2019 åpnet Kristiansand tingrett  konkurs  i CG Produksjon

AS, org.nr.: 915 294 502. Grunnlaget er oppbudsbegjæring  fra debitor  selv, datert
20.12.2019.

Fristdag:  20.12.2019.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som bostyrer.

Kreditorutvalg:  IUce oppnevnt.

Statsautorisert revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt  med begrenset  mandat,  jf.  kkl.  § 90
tredje  ledd i skiftesamling  den 05.02.2020.

Det  er 13 anmeIdte  krav  i boet  på kr 11000  667.

I tillegg  kommer  boomkostninger.

Pr. konkursåpning  var det 42 ansatte i selskapet  som hadde krav på lønn  og
feriepenger.  Pengene  er utbetalt  med fradrag  av skatt fra bostyrer.

Pr, d.d. står det kr 510 787,- på boets konto.  Mva,  iilkommer  med kr 86 531,-,
totalt  kr  597 318,-.

Konkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten vil  således dekke  merverdiavgiften
av  bostyrets  salærer.

Godtgiørelsen  til bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt til  kr 302 400,-
med tillegg  av merverdiavgift  kr 75 600,-  totalt  kr  378 ooo,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Arnvard  er foreslått  satt til  kr 19 500,-  med  tillegg
av  merverdiavgift  kr. 4 875,-,  totalt  laa 24 375-.

Rettens  gebyr  på kr  28 750,-  betales av boet.

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

1. Konkursbonr.:  19-190783KON-KISA/24,  CG Produksjon  AS,  org.nr.:

915 294 502, tas opp til slutning  og utlodning  i henhold  til  utlodningsliste

inntatt  i den avsluttende  innberetningen  av 03.03.2021,  jf.  kkl.  § t28.

2. Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til  i alt kr  302

400,-,  med  tillegg  av merverdiavgift  kr 75 600,-,  totalt  kr  378 ooo,-.

3. Godtgjørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKjellArnvard,fastsettestili

alt kr 19 500,-, med tillegg av merverdiavgift  kr 4 875,-, totalt  kr  24 375,-.

4. Rettens  gebyr  på kr  28 750,-  betales av boet.

Elin Mosei 3ord

Rettsboken  med kjennelsen  meddeles bostyreren  som forutsettes  å gjøre den kjent  for

skyldneren,og  kreditorutvalget.

Bostyreren  skal snarest mulig  foreta sluttutlodning  og meddele den til  alle fordringshavere

med godkjente fordringer, jf. konkursloven § 128 første og flerde ledd. Det skal samtidig

opplyses  om klageretten  etter konkursloven  § 130. Retten skal underrettes  om  utsendingen.

Bostyreren  skal foreta utbetaUnger av dividende  så snart klagefristen  er utløpt  og eventuelle

klagcr  cr rcttskraftig  avgjort.  Utbetalingslisten  skal, etter at utbetalingene  er foretatt,  sendes

retten med bekreftelser  iht. konkursloven  § 132 tredje ledd. Samtidig  sendes  kopi  av

utlodningen  til  Konkursregisteret.
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KRISTIANSAND  TINGRETT

Advokat  Øystein  Vikstøl

Advokatfirma  Øystein  Vikstøl

oystein.vikstol@advfellesskapet.no

Dok  25

Deres +eFe+anse Våt  tefetanse

19-190783KON-KIS,'V

Dato

18.03.2021

Utlodning

Cg  Produksjon  AS,  dets  konkursbo

Vedlagt  oversendes  kopi  av Kristiansand  tingretts  rettsbok  med salærkjennelse  og beslutning

om at boet  er opptatt  til  slutning.

Bostyreren  bes snarest  foreta  sluttutlodning.  Kopi  av meddelelsen  til  fordringshaverne  i

henhold til konkursloven el 128 fjerde ledd jf. FS) 130 første ledd imøteses snarest.

Utbetaling  skal skje  så snait  klagefristen  er utløpt,  jf.  konkursloven  § 132 første  og annet  ledd.

Kvitteit  utbetalingsliste  og dokumentasjon  bes deretter  sendt  retten,  jf.  konkursloven  § 132

tredje  ledd.

Kristiansand  tingrett

Elin  Kjellevik

førstekonsulent

Postadresse

Postboks 63, 4661 KrJiansand  S

Kontoradresse

Tolltxidgj  45, 4614  Knstiaia-md  S

Sentralbord

38 17 6] OO

Telefaks

Saksbehandler

Elin  Klellevik

Telefon

381763)10

Bankgiro

6345 05 09304

Ekspedisjonstid
0800-1545  (15/5-14/9

0800-1500)

Organisasjonsnummer
974732998

InternøtUE-post

krisfiansand  tingeti@domsfol  no


