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KJENNELSE

Buskerud tingrett åpnet rekonstruksjonsforhandling hos Egge Gård AS ved kjennelse av 21

januar 2022.

Advokat Øystein Vikstøl er oppnevnt som rekonstruktør. Som kreditorutvalg har tingretten

oppnevnt Silje Anette Wold Rørvik og Stig Arne Mellerud. Det er ikke oppnevnt borevisor,

men statsautorisert revisur Kjell Arnvard har bistått rekonstruktørcn i arbcidet med

rekonstruksjonen.

Rekonstruktøren har i skriv av 2I. juli 2022 gitt retten en redegiørelse for avstemningen over

forslagct til rekonstruksjon med tvangsakkord av 28. jtrni 2022, jf, teknnsttrrksjnnsloven $ 44'

Rekonstruktøren har avgitt en uttalelse om at det ikke foreligger forhold som vil være til

hinder for stadfestelse av rekonstruksjonsforslaget rued tvangsakkord, og har bckrcftct at

fordringshaverne er varslet om avstemningen i overenstemmelse med lovens regler, jf. $ 44

-, 1 q'qmmen 
'ned rcdeoiørelsen firlote den dokumentasion som kreves etter S 44 nr.2 - 5.
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Rekonstruktøren har sendt kopi av redegjørelsen til kreditorene og skyldneren. Betnerkninger

er ikke innkommet.

Retten finner det ikke nødvendig å innkalle til rettsmøte til behandling av spørsmålet om

stadtbstclsc av rekonstruksjonsforslaget med tvangsakkord, jf. rekonstrttksjrurslnverr $ 45

Retten legger til grunn at Egge Gårtl AS ble stiftet 2. jmuar 1983. På tidspunktct for åpning

av rekonstruksjonsforhandlingen hadde selskapet 13 ansatte, og det er fortsatt situasjonen.

Selskapets kortsiktige gjeld er per.24. iuni2022 om lag 7,7 MNOK. Bankgjeld med

pantesikkerhet er om lag 5 MNOK, til sammen om lagl2,7 MNOK.

Furslaget til lekonstruksjon mcd tvangsald<ord innobærer at kreditorer med ordinære

(uprioriterte og usikrede) krav vil motta en dividende på ca. 22 prosent. Dividenden utbetales

i to avdrag med første delbetaling innen 10. august 2022 ogdelbetaling med resterende beløp

innen 31. oktober 2022.

Det fremgår av rekonstruktørens redegjørelse at kreditorer med fordringer som representerer

minst en halvdel av det samlede beløp som har stemmerett, har stemt ja for forslaget til

rekonstruksjon med tvangsakkord, jf. rekonstruksjonsloven $ 42.

Retten finner at reglene om rekonstruksjonsforslaget er i samsvar med det som kan vedtas

etter rekonstruksjonsloven $ 34 ogat forslaget er vedtatt med nødvendig flertall etter $ 42.

Det foreligger ikke forhold som tilsier at retten skal nekte stadfestelse etter $ 47. Retten finner

heller ikke at det vil virke støtende å stadfeste rekonstruksjonsforslaget, eller at det ikke vil

være rimelig og rettferdig overfor fordringshaverne. Videre foreligger heller ikke andre
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forhold som tilsier at retten kan nekte stadfestelse etter $ 48 eller $ 49. Retten vil imidlertid
bemerke at det innkom konkursbegjæring fra Skatteetaten2g. juli2022 mot blant annet Egge

Gård AS. Kravene som inngar i konkursbegjæringen skriver seg fra tiden etter fristdagen for
rekonstruksjonsforhandlingene, og ligger derfor utenfor rekonstruksjonssaken. Retten ser

likevel med en viss bekymring på dette forholdet.

Etter en samlet vurdering blir forslaget til rekonstruksjon med tvangsakkord å stadfeste.

Retten finner det nødvendig å sette som vilkår for stadfestelsen at skyldneren underkaster seg

tilsyn med oppfyllelse av rekonstruksjonsplanen med tvangsakkord, jf. $ 50. Tilsynet utøves

av rekonslruktøren, som har sagt seg villig til dette.

Tilsynet skal etter $ 50 annet ledd påse at skyldneren innretter sin forretningsførsel slik at det
blir midler til å betale dividende etter akkorden, og at vilkårene for akkorden blir oppfylt.
Dessuten skal tilsynet søke å hindre forskjellsbehandling av kreditorer. For å kunne oppfylle
disse oppgaver er tilsynet gitt rett til innsyn i skyldnerens forretningsførsel, og skyldneren er
gitt plikt til å rette seg etter tilsynets pålegg.
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SLUTNING

l. Forslag til rekonstruksjon med tvangsakkord stadfestes.

Egge Gård AS underkaster seg tilsyn med oppfyllelse av rekonstnrksjonsplanen, jf,

rekonstruksjonsloven $ 50.

2.

Qz-t

Kjennelsen meddeles rekonstruktøren, som forutsettes å underrette skyldneren,
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Kjennelsen kan ankes innen 6n måned fra i dag. Ankefristen løper i rettst'erien.

It
Aneel(

-4- 22-OO6224KO N -T B U SÆ D RA


