
AGDER  TINGRETT

Avsagt: 21.11.2022

Sak  nr.: 21-081753KON-T  AGD/TKRI

Dommer: Tingrettsdommer  Monica  Haugedal

Saken  gjelder: Opptakelse  av boet  til slutning

Containerexpressen  AS, dets  konkursbo

Ingen  begrensninger  i adgangen  til offentlig  gjengivelse



Dornmeren  hadde sakens dokumenter  ihende,  herunder  sluttinnberetning,  regnskap  og

salærforslag,  datert  03.11.2022,  som er sendt kreditorene  og konkursdebitor  med frist  for

merknader  innen 17.11.2022.  Videre  har retten  mottatt  protokoll  fra fordringsprøvelsesmøte

av15.11.2022.

Det er ikke innkornrnet  merknader  innen  fristen.

Rettens  vurdering:

Bostyret  har foreslått  boet opptatt  til  slutning  og utlodning  og salær fastsatt.

Undersøkelser  i relasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas også tilstrekkelig
gjennomgått,  jf.  avsluttende  innberetning.

Boets brutto  aktiva  utgjør  kr l 667 132,-  hensyntatt  merverdiavgift  til  gode, hvorav

massekrav  utgjør  kr 1374  292,-.  Dette gir et overskudd  i boet med kr  292 840,-, hvilket  gir

en dividende  på 37,8809%  til  prioriterte  krav  klasse I (Carl  Edvin  Juvastøl  og NAV
Lønnsgaranti).

Fordringsprøvelsesmøte  ble avholdt  15.11.2022,  hvorav  krav  med prioritert  klasse I ble
godkjent,  hvilket  betyr  at Carl Edvin  Juvastøl  og NAV  Lønnsgaranti  gis 37,8809%
dividendeutbetaling  på henholdsvis  kr 18 208,-  og kr 274 632,-.

Boet  ble besluttet  opptatt  til  slutning  og utlodning.

Sluttinnberetning  med sluttregnskap  og salærforslag  har vært  sendt kreditor  og  skyldner  med
frist  for  bemerkninger.  Det  er ikke innkommet  merknader.

Retten avsa deretter  slik

KJENNELSE

Ved kjennelse  av 07.06.2021  åpnet Agder  tingrett  konkurs  i Containerexpressen  AS, org.nr.:

892 925 992. Grunnlaget  for  konkursen  er oppbudsbegjæring  fra selskapet  selv.

Fristdag  ble satt til  07.06.2021.  Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som  bostyrer.

Kreditorutvalg  ble ikke  oppnevnt.
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Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  ble  oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.  konkursloven  §

90 tredje  ledd  i skiftesamling  den  01.07.2021.

Det  er 20 anmeldte  krav  i boet  på kr  2 072 540,79,-,  I tillegg  kommer  boomkostninger.

Ifølge  Brønnøysundregistrene  hadde  selskapet  pr. 10.05.2021  14 ansatte.  Dette  stemrner

med  bostyrers  opplysninger.

Alle  de ansatte  ble sagt  opp  av bostyrer  ved  brev  av 10.  juni  2021.

Bostyrer  opplyste  ibrevet  at boet  ikke  trådte  inn  iarbeidsavtalene,  Det  ble  videre  opplyst  om

de ansattes  rettigheter  etter  Lønnsgarantiordningen,  og A-skjema  ble sendt  for  utfylling

satnrnen  med  veiledning  fra  NAV  Lønnsgaranti.

Det  ble  sendt  ut  oppsigelse  og A-skjematil  20 ansatte  (noen  hadde  sluttet  og hadde  bare  krav

på feriepenger).  ll  ansatte  hadde  legitime  lønns/feriepengekrav  og har  fått  sine  krav

innvilget  av  NAV  Lønnsgaranti.  Alle  de ansatte  har  fått  sine  penger  utbetalt  av  bostyrer,  med

fradrag  for  skatt.  Alle  er lønnsinnberettet  og  A-melding  er avsendt.

Pr, d.d. står  det  kr.  701 483,74,-  på boets  konto.  Midlene  referer  seg til  inndrivelse  av

utestående  fordringer,  salg  av driftstilbehør  og tilbakebetaling  av løyvegarantimidler  fra

Nordea  Bank  ASA.

Konkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  dekke  merverdiavgiften  av

bostyreres  salær.

Godtgjørelsen  til  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt  til  kr  371 000,-  med

tilIegg  av merverdiavgift  kr  92 750,-,  totalt  kr  463 750,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Amvard  er foreslått  satt  til  kr  13 000,-  med  tillegg  av

merverdiavgifl:  kr  3 250,-,  totalt  kr  16 250,-.

Rettens  gebyr  på kr  29 975,-  betales  av boet.
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Retten  har intet  å bemerke  til  salærforslaget  idet  nedlagt  arbeid  og tidsforbruk  antas åha  vært

nødvendig.  Det  vises  til  bostyrers  innsendte  timeliste  og redegjørelse  for  medgått  tid,

herunder  at boet  har vært  svært  arbeidskrevende.  Retten  er kornmet  til  at salærforslaget  til

bostyrer  og borevisor  godtas  og fastsetter  godtgjørelsen  i samsvar  med  dette.

SLUTNING

1. Konkursbonr.:  21-O81753KON-TAGD/TKRI  Containerexpressen  AS, org.nr.:  892

925 992, tas opp til  slutning  og utlodning  i henhold  til  utlodningsliste  inntatt  i den

avsluttende  innberetningen  av 03.11.2022,  jf.  kkl.  § 128.

2. Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til i alt kr 371 000,-

med  tillegg  av merverdiavgift  kr  92 750,-,  totalt  kr  463 750,-.

3. Godtgjørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKjellArnvard,fastsettestili  altkr

13 000,-  med  tillegg  av merverdiavgift  kr  3 250,-,  totalt  kr  16 250,-.

4. Rettens  gebyr  på kr 29 975,-  betales  av boet.
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Rettsboken  med kjennelsen  meddeles  bostyreren  som forutsettes  å gjøre  den kjent  for

skyldneren,  konkursrekvirenten  og kreditorene.

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

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

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

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

klager er rettskraftig  avgiort. 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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