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ADVOKA'r

I ADRESSÅTER  FOR  REDEGJØRELSEN

Denne  redegjørelsen  sendes  tiI  alle  fordringshavere  med  fordringer  som  er onifattet  av

forslaget  til rekonstruksjon.

n SKYLDNEREN

l Foretaksnavn,  organisasjonsnumnier  og adresse

Skyldneren  er Egge,  Gård  AS,  org.nr.  933 616 224,  (heretter  «Selskapeb>).

Selskapets  registrerte  adresse  er Baneveien  16, 3405  Lier.

2 Selskapets  stifte)sie,  kapital,  aksjonærer  og konsernforhold

Selskapets  aksjekapital  er p.t. kr. 754  545.

Aksjonærer  er: Nimeco  AS  (66o/o) og Gevelt  Holding  AS  (33,99%)  og andre  (O,Olo/o).

Konsemstrukturen  er som  følger:

Nimeco  AS

- 66%  - Egg,e Gård  AS

- lOO%  - Egge  Massedeponi  AS

- IOO% - Egge  Frukt  &  Bær  AS
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3 Selskapets  ledeIse,  revisor  og regnskapsfører

Tabellen  under  gir  oversikt  over  Selskapets  ledelse ved åpningen  av

rekonstruksjonsforhandlingene:

iNavn  -"

Styreleder Marius  Egge " "

DagJig  leder Maiius  Egge

Tidligere  styremedlemrier  har vært:

Styre  siste  5 år

Styreleder

Styremedlem

Navn

Geir  Håkon  Ulsaker,  Jens Christensen,

Sverre  Jan Sørensen

Nils  Christoffer  Gevelt,  Peder  Martin

Rønneberg  Egge,  Karine  Rød  Hara]dsson,

Svein  Erik  Begby,  Bitten  Holst  Haugerud

Selskapets  revisor  er Stiansen  &  Co ved revisor  Grethe  Hasle,  org.nr.:  962 990 746.

Selskapets  regnskaper  er først  av BDT  Viken  Regnskap  AS.

Iu  ÅPNING AV  REKONSTRUKSJONSFORHÅNDLINGER  oc

REKONSTRUKSJONSUTV  ALGET

l  Åpning  av rekonstruksjonsforhandlinger

Forhandling om rekonstsjon  bIe åpnet ved kjennelse avsa@ av Buskerud tingrett

2].  januar  2022. Begjæring  om rekonstruksjonsforhandling  ble fremsatt  av Selskapets

styre.
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Fiistdagen, jf. dekningsloven 83 1-2, antas å være 12. januar 2022.

Fordrings)iavermøte,  jf. rekonstruksjonsIoven  § 22, bIe hoIdt 25.02.2022.

2 Rekonstruktør

Som  rekonstruktør  er oppnevnt:

Advokat  Øystein  Vikstøl

Telefon:  908 44 610

E-post: ov@advfe1lesskapet.no

3 Borevisor

Borevisor  er ikke  oppnevnt  av retten,  inen  rekons  har  benyttet  statsautorisert

revisor  Kjell  Arnvard  i arbeidet  i'ned rekonstniksjonen.

4 Kreditorutvalg

Som  kreditorutvalgsmed]em  er oppnevnt:

Silje  Wold  Rørvik  i Sparebanken  Øst  Dramrnen  og Stig  Ame  Mellerud,  daglig

leder  i Fellespakkeriet.

IV  NÆRMERE  OM  SELSKAPETS  VIRKSOMHET  OG  BAKGRUNN  FOR

BEGJØRINGEN  OM  REKONSTRUK8JON

l  Kort  om Selskapets  plan  for  rekonstruksjon

Det  vises  til  tidligere  utsendte  redegjørelse.

Selskapets  forslag  til  rekonstruksjon  følger  vedlagt.  Det  er redegjort  for  det konkrete

,!2(J

forslaget  til  rekonstiuksjon  i punkt  3. Forslaget  må leses nøye  av kreditorene.

Oppsuinmert  innebærer  forslaget  til  rekonshuksjon  at fordringshaverne  mottar  en

dividende  på ca 22 prosent  av kravene  sine,  fordelt  på to utbetalinger,  hhv. 5.august

og 25. oktober  d.å.
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Selskapet  har  i samråd  med  rekonstniksjonsutvalget  og borevisor  gjort  en analyse  av

kreditorenes  dekningsutsikter  dersom  det alternativt  åpnes  konkurs  i Selskapet.

Dersom  det  åpnes  konkurs,  ansIås  det  at  alminnelige  (uprioriterte)

fordringshavere  vil  motta  divjdende  ca. 0 %.

2 Regnskap,  regnskapsførsej  og rapportering

AlJe offentlige oppgaver er enten )evey't irut eller vil bli det innen gieldende frister.

Nøkkeltall  fra Selskapets  to siste  år,sregnskap  gjengis  her:

Beløp  ihele  IOOO.

mtNroegKns)kap (alle beløp i
[20201 [2019J

Prifts-i-nn-tekter " 15 966 I 18 044 """

aftsresuItat
-1 607 I -3 075

Årsresultat ' -2605 i- -4110 "' -
Balanse I """"""

I

Sum  anleggsmidIer 547 835

Sum  omløpsmidler 15 539 15 221

Siun  gjeld 19 030 16055

Egenkapital -2 944

Selskapets  egenkapital  per  31.12.2021  var  negativ  med  ca. kr. 6 801 000.

3 Ansatte

Selskapet  har  13 ansatte  pr. dags  dato.

&U
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v SELSKAPETS  STILLING

I  Selskapets  eiendeler

Selskapets  eiendeler  består  i hovedsak  av produksjonsutstyr  for  produksjon  av

eplemost,  vin,  cider  og brennevin  og varelager.

Varelageret  et verdsatt  til  20 MNOK.  Ved  en konkurs  er antatt  salgsverdi  hin  2-4

MNOK.

Varelager  og driftstilbehør  er pantsatt  til Sparebanken  Øst.

2 Selskapets  gjeId

Det  er anmeldt  64 fordringer  på totalt  kr  13 335  66l,  hvorav  kr  5 019 034  er

paiitesikret.  I tillegg  kominer  ca. kr. 400  000 som  ikke  er meldt  til  rekonstnxktøren

men  som  er kjent  for  Selskapet,  men  ikke  forfølt.

Trekker  man  fra  pantesikret  krav  og fordringer  som  er bestridt  eller  }'iar utgått,  står

man  tilbake  med  fordringer  på kr  7 209 666  som  omfattes  av akkordforslaget.

VI  MUL[GE  OMSTØTELIGE,  ERST  ÅTNINGSBETINGENDE  ELLER

STRÅFFBARE  FORHOLD

Det  er foretatt  betalinger  til  selskapet  tidligere  revisor  som  antas å være  omstøtelige

(betaling  av eldre  gjeld).

Rekonstruktør  er kjent  med  at det  er foreligger  en rekke  transaksjoner  mellom

selskapene  iruienfor  samine  konsern.  Det  er ikke  tatt  stitling  til  om  slike  er

omstøtelige,  ulovlige  eller  erstatningsbetingende.
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Det  foreligger  derfor  etter  vår  o)ipfatning  ikke  forhold  som slculle  være  til  liii'ider  for  at

det  fremsatte  forslaget  til  rekonstruksjon  aksepteres  og vedtas  av kreditorene.

VII  ÅNBEF  ALING  AV  FORSLAGET

Rekonstruktøren  og kreditorutvalget  er av den oppfatningen  at forslaget  soin  er

fi'emsatt,  vil  gi kreditorene  en bedre  dekning  på sine krav  enn  tilfellet  vil  være

dersom  forslaget  ikke  vedtas.  Dersom  Selskapet  il<ke lyUces  med  å få forslaget  vedtatt,

vil  Egge  Gård  AS  tas under  konkursbehandling.  Det  antas  at dette  vil  medføre  en langt

lavere  dekning  og senere  utbetaling  til  kreditorene.

Rekonstruktøren  og kreditorutvalget  anbefaler  at  forslaget  vedtas.

VTIl  FREMDRZFTOGVIDEREPROSESSIREKONSTRUKSJONEN

Sarnurien  med  denne  redegjørelsen  er forslaget  til  rekonstniksjon  for  Selskapet

oversendt  kreditorene.  Samtlige  kreditorer  oppfordres  derfor  til  å gi skriftlig

tilbakemelding  til  rekonstnmøren  innen  20 juli  2022  om  hvorvidt  forslaget  vedtas

eller  ikke.  Den  ved]agte  steinineseddelen  bes benyttet.  Den  skriftlige  tilbakemeldingen

sendes til rekonsttuktør  pr. e-post 7"  I"sIIcssi-:ripet.no

Forslaget  om rekonshuksjon  mtJ  tvaiigsakkord  anses son':i vedtatt  når  fordringer  som

representerer  minst  en halvdel  av det  sarnlede  beløpet,  som  har  steininerett,  har  stemt

for  fors]aget,  jf.  rekonshuksjonsloven  § 42.

Dersom  forslaget  om rekonstruksjon  med  tvangsakkord  ikke  oppnår  det  riødvendige

f]ertallet,  kan  Selskapet  frernine  et nytt  rekonstruksjonsforslag,  dersom

rekonstniksjonsutvaIget  finner  å kunne  anbefale  det  nye  forslaget.  I så fall  vil  dette

sendes  alle  kjente  kreditorer  sarnmen  med  en ny  anbefaling  fra  rekonstnåsjonsutvalget

samt  en ny avstemningsfrist,  jf.  rekonstruksjonsloven  8, 43.
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28. juni  2022

teirf Vikstøl Silje  Wold  Rørvik

kreditonitvalgsmedlem

l

kreditorutvalgsmedlem
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