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Konstituert  tingrettsdommer  Mari  Nordmo  Loose

Innstil[ing  av bobehandlingen,  jf. konkursloven  § 135

HH OFFSHORE  SOLUTIONS  AS,  dets  tvangsoppløsningsbo

Ingen begrensninger  i adgangen til offentlig gjengivelse



Til  stede: Kun  retten.

***0

Dommeren  hadde  sakens  dokumenter  ihende,  herunder  sluttinnberetning,  regnskap

og salærforslag,  datert  10.02.2022,  som  er sendt  kreditorene  og konkursde':yitor  med

frist  for  merknader  innen  24.02,2022.

Det  er ikke  innkommet  merknader  til  fristen.

Bostyret  har  foreslått  at bobehandlingen  innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

Kreditorene  erunderrettet  om  at bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom  det  ikke  stilles

sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om sikkerhetsstillelse.

Undersøkelser  irelasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas  tibtrekkelig

gjennomgått.

Retten  avsa  deretter  slik

KJENNELSE

Ved  kjennelse  av 28.09.2021  åpnet  Agder  tingrett  tvangsoppløsning  i HH  ø]ffshore

Solutions  AS,  org.nr.:  912  070 786.  Grunnlaget  fortvangsoppløsningen  ermelding

fra  Regnskapsregisteret  om at ovennevnte  aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte  har  meldt

til  Regnskapsregisteret  årsregnskap,  årsberetning  og revisjonsberetning  fot  året  som

registeret  kan  godkjenne,  innen  den fristen  som  registeret  har  kunngjort.

Fristdag:  14.05.2021.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som  bostyrer.

Kreditorutvalg:  Ikke  oppnevnt.
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Borevisor:  Statsautorisert  revisor  er oppnevnt  med begrenset  mandat,  jf.  l«d.  § 90,

3.1edd, i første  skiftesamling,

Det  er 13 anmeldte  krav  iboet  på kr 1257  789,88,-.

I tillegg  kommer  boomkostninger.

I følge  Brønnøysund  hadde  selskapet  ingen  ansatte.

Pr. d.d. står det kr  33,- på boets konto.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  satærer.

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.

Godtgjørelsen  til  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt til  kr  29 DOO,- med

tillegg  av merverdiavgift  kr 7 250,-,  totalt  kr  36 250,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Arnvard  er foreslått  satt til  kr IOOO,- medtillegg  av

merverdiavgift  kr  250,-,  totalt  kr 1250,-.

Rettens  gebyr  på kr 14 987,-  og kr  41 615,-  av bostyrets  salær/utgifter  dekkes  av

skatteetaten  med  totalt  kr  56 602,-  (tvangsoppløsning).

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

dette.

SLUTNING

1.  Konkursbonr.:2l-088667KON-TAGD/TKRI,HHOffshoreSoitions

AS,  org,nr.:  912 070 786, innstilles  etter  konkurslovens  e) 135.

2. Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til  i alt  kr  29

OOO,- med  tillegg  av met'verdiavgift  kr  7 250,-,  totalt  kr  36 250,-.
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3, Godtgjørelsentilborevisor,KjellArnvard,fastsettestilialtkr1D00,-med

tillegg  av  merverdiavgift  kr  250,-,  totalt  kr  1250,-

4. Rettens  gebyr  på kr 14 987,-  og kr  41 615,-  av bostyrets  salær/ulgifter

dekkes  av  staten  med  totalt  kr  56 602,-  (tvangsoppløsning).

Mari  Nordmo  Loose

Kjennelsen  meddeles  bostyreren  som  forutsettes  å underrette  skyldneren  og evertuelle

fordringshavere  som  har  reist  innsigelse  mot  at behandlingen  innstilles.
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