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Skiftesamling  § 78 første  ledd nr. 3.

Rast  Holding  AS,  dets  konkursbo

Ingen begrensninger  i adgangen til offentlig gjengivelse



Til  stede: Bostyreren,  advokat  Øystein  Vikstøl

Rast Holding  AS  v/Tor  Inge Rølland

Bostyreren framla  innberetning  med  registrering  av boet  og ga en redegjørelse.

Innberetningen ble godtatt som innberetning etter konkursloven § 120. Det var  anledning  til

spørsmål  og bemerkninger

Dersom  bobehandlingen  tar mer  enn tre måneder,  skal  bostyreren  uoppfordret  gi retten  en

kort  orientering  om framdriften.  Deretter  skal slik  orientering  gis uoppfordret  hver  tredje

måned  hvis  ikke  retten  bestemmer  noe annet.

Det  var  anledning  til bemerkninger  om oppnevning  av kreditorutvalg  og borevisor.

Som  borevisor  er/ble  oppnevnt:  statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard

Kreditorutvalg  ble ikke  oppnevnt.

Tor  Inge  Rølland  ble formant  og avga  forsikring.  Han  bemerket  til  innberetningen:

Irmovasjon Norge er gått ut som eier av selskapet i fior  og har frafalt  gjelden sin. De andre

eierne kjøpte dem ut for  ca 15 000 kr.

Han  har  vært  daglig  leder  og styrelederidet  norske  holdingselskapet.  Det  har  vært

vanskelig å få inn driftsinntekter fra  det bosniske selskapet. Han klarte ikke å ja inndrevet

driftsinntekter fra  se(skapetiBosnia. Holdingselskapet klarte ikke gjøre opp for  segi2020

pga den dårlige driftssituasjoneniutlandet  pga coronai2020.  I2021 ville holdingselskapet

kommeinyklemmemednyeutgifter,  ogdeternoeavbakgrunnenforoppbudsbegjæririgen.

Han har fått  opplystistyremøte  at det bosniske selskapet er blitt utsatt for  svirtdel med eri

faktura  på 350 000. Han vet ikke hvem pengene er endt opp hos. Det er blitt  politigransketi

Bosriia uten at dette førte frem. Han har fått  beskjed om at det er internasjonal

datakriminalitet.

Han er vil(ig til å kjøpe aksjene idet bosniske selskapet for  70 000 kr. Han har da lagt vekl

på  at han  vil  unngå  kostnader  til  revisjon  og regriskap  til  det  norske  holdingselskapet.



Det  var  ikke  ytterligere  bemerkninger.

Retteil  hevet

De tilstedeværende  vil  etter  rettsmøtet  få kopi  av rettsboken.  Det  forutsettes  at bostyreren  i

nødvendig  utstrekning  sender  kopi  av rettsboken  til  kreditorutvalget,  debitor  og ansatte.


