
.ÅGDER  TINGRETT

Avsagl: 09.02.2022

Sak  nr.: 21-081226KON-TAGD/TKRI

Dommer: Dommerfullmektig  med alminnelig  fullmakt  Magnus
Anderson

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

KR1STIANSAND  KJØKKENDESIGN AS, dets tvangsoppløsningsbo

Ingen  begr=nsninger  i adgangen til offentlig gjengivelse



Til  stede: Kun  retten.

Dommeren  hadde  sakens  dokumenter  i hende,  herunder  sluttinnberetning,  regnskap

og  salærforslag,  datert  26.01.2022,  som  er sendt  kreditorene  og  konkursdebitor  med

frist  for  merknader  innen  09.02.2022.

Det  er ikke  innkommet  merknader  innen  fristen.

Bostyret har foreslått at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens e1135.

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

sikkerhet.  Det er ikke  gitt  tilsagn  om  sikkerhetssti1lelse.

Retten  avsa  deretter  slik:

KJENNELSE:

Ved  kjennelse  av 29,09,2021  åpnet  Agder  tingrett  tvangsoppløsning  i Kristiansand

Kjøkkendesign  AS,  org.nr.:  920  951 929.  Grunnlaget  er melding  fra

foretaksegisteret  om  at ovennevnte  aksjeselskap  ikke  på  lovlig  måte  har  meldt  til

Foretak;registeret  et styre  som  fyller  aksjelovens  krav  innen  den  fristen  som

registeret  har  kunngjort,  datert  07.04.2021.

Fristdag:07.04.2021.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som  bostyrer.

Kreditoautvalg:  Ikke  oppnevnt.

Borevis»r:  Statsautorisert  revisor  er oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.  kkl.  § 90,

3.1edd,  i første  skiftesamling,

Det  er 3 anmeldte  krav  i boet  på kr  99 399,25,-.

I tillegg  kommer  boomkostninger.

-2- 21-081226KON-T  AGD7TKR1



I følge  Brønnøysund  hadde  selskapet  ingen  ansatte.

Pr. d.d. står  det  kr. 30 488,16,-  på boets  konto.

Konkumboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  dekke  merverdiavgiften

av bost-irets  salærer,

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

at bobenandlingen  vil  bli innstilt  dersom ingen  stiller  sikkerhet.  Det  er ikke  gitt

tilsagn  I)m  sikkerhetsstillelse.

Godtgjørelsen  til  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt  til  kr.  66 400,-  med

tillegg  EV merverdiavgift  kr. 16 600,-,  totalt  kr. 83 ooo,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Arnvard  er foreslått  satt  til  kr. 4 500,-  med  tillegg  av

merverdiavgift  kr, I 125,-,  totalt  kr. 5 625,-.

Rettens  gebyr  på kr. 14 987,-  og kr. 40 164,-  av bostyrets  salær/utgifter  dekkes  av

skatteetaten  med  totalt  kr. 55 151,-  (rekvirentansvaret).

Retten  Par intet  å bemerke  til  salærforslaget  og fastsetter  godtgjørelsen  isamsvar  med

dette.

Undersøkelser  irelasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas  tilstrekkelig

gjennoi'ngått.

Tingretten  anser  at vilkårene  for  innstilling  av bobehandlingen  i medhold  av

konkursloven  F3 135 er oppfylt.
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SLUTNING:

Konkursbo  nr.: 2l-081226KON-TAGD/TKRI,  Kristiansand

Kjøkkendesign  AS,  org.nr.:  920 951 929, innstilles  etter  konkurslovens

§ 135.

Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til  ialt

kr. 66 400,-  med tillegg  av merverdiavgift  kr. 16 600,-,  totalt  kr. 83 ooo,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor,  Kjell  Arnvard,  fastsettes  til  ialt  kr. 4 500,-  med

tillegg  av merverdiavgift  kr. l 125,-,  totalt  kr. 5 625,-.

Rettens  gebyr  på kr. 14 987,- og kr. 40 164,-  av bostyrets  salær/utgifter

dekkes  av staten med totalt  kr. 55 151,-  (tvangsoppløsning).

Rettsboken  blir  å meddele  bostyreren  som forutsettes  å gjøre  den kjent  for

skyldneren,  konkursrekvirenten  og  kreditorene.
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