
a"'

Avholdt:

Sak  nr.:

Dommer:

Saken  gjelder:

Egge  Gård  AS

BUSKERUD  TINGRETT

25.02.2022

22-006224KON-TBUS/TDRA

tingrettsdommer  Oddbjørg  Angell

Fordringshavermøte,  jf  rekonstruksjonsloven  § 22

første  ledd.

Ingen  begrensninger  i adgangen  til offentlig  gjengivelse



Til  stede: Rekonstruktør  advokat  Øystein  Vikstøl  og

statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  på videolink

Egge  Gård  AS  v/Marius  Egge  på telefon

Fordringshavere  på  videolink/telefon:

Sparebanken  Øst  v/  Silje  Wold  Rørvik  på  telefon

Lier  Regnskap  v/  Ole  Magnus  Tveten  på

videolink

Skatteetaten  v/  seniorskattejurist  Cecilie

Bredesen,  skattejurist  Himen  Almassy  og

seniorskattejurist  Guro  Skjevling,  på  videolink

Fellespakkeriet  v/  Knut  Eilert  Sørnes  på

videolink

Norsk  Mat  v/  Mette  Sørensen  på videolink
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Ingen  innvendinger  mot  dommerens  habilitet.

Rekonstruktøren  redegjorde  for  arbeidet  til  rekonstruksjonsutvaIget.  Det  er per  i dag meldt

totalt  43 krav  på totalt  kr 11339  911.

Det  ble gitt  anledning  til  spørsmål  og bemerkninger

Skyldneren  v/Marius  Egge  hadde  ikke  utarbeidet  noe utkast  til  rekonstruksjon  av

virksomheten.  Han  opplyste  at han  tar sikte  på å betale  kr 200 000 til  Skatteetaten  hver  måned

fra 1, september  2022,  inntil  fullstendig  betaling  har  funnet  sted. Hans intensjon  er at alle

kreditorer  skal  få full  betaling.

Fordringshaverne  fikk  stille  spørsmål  og fremsette  bemerkninger

I korte  trekk  opplyste  Morten  Egge  at bokført  varebeholdning  på 13 mill.  er reell,  og at dette

er kostpris.  Det  er normalt  for  bransjen,  og er nødvendig  for  å ha en omsetning  frem  til

msten.  I budsjett  for  2022  er det  lagt  opp til  en bruttoomsetning  eks avgifter  på underkant  av

20 mill.  Han  har  mulighet  til  å gå inn  med  egenkapital.  BDT  Viken  Regnskap  AS  jobber  med

å avstemme  regnskapet  for  2021,  og antas å ha dette  klart  i løpet  av første  halvdel  av april

2022.  Egge  tar  sikte  på å ha en betalingsplan  klar  i løpet  av 4-6 uker.

Vikstøl  bemerket  at en rekontruksjon  ikke  trenger  å munne  ut i fullt  oppgjør  til  alle.  Vikstøl  er

avhengig  av at Egge  samarbeider.  Han  vil  bidra  til  at Egge  utarbeider  utkast  til  betalingsplan,

og antar  at det realistisk  kan  være  klart  innen  medio  april  2022.

Fordringshaverne  var  delt  i synet  på videre  behandling  av saken.

Skattetaten  har  innvendinger  mot  videre  forhandlinger,  og stiller  spørsmål  ved  om dette  har

noen  hensikt.  De viste  blant  annet  til  at det nå har  påløpt  ytterligere  krav,  idet  forskuddstrekk

på kr  220 155 med  forfall  17.02.2022  ikke  er betalt.  Jo lenger  tid  som  innvilges  desto  flere

krav  antas  å komme  utenfor  rekonstruksjonen.  Neste  termin  forfaller  15.03.2022.  Dessuten

skulle  regnskap  og balanse  vært  på plass før  rekonstruksjon  ble  begjært,  og Egge  har  ingen

klar  plan  for  betaling.

Øvrige  fordringshavere  som  deltok  i møtet,  er positive  til  å forhandle  om rekonstruksjon  iet

nylt  fordringshavermøte  om et par  måneder,  og ber  om  at det  oppnevnes  et kreditorutvalg.

Dommeren  konstaterte  at Skatteetatens  krav  utgjør  ca. kr  1,8 mill  av meldte  fordringer  på

totalt  kr  11,3 mill.  De som  ønsker  et nytt  fordringshavermøte  er både iflertall  av de

fremmøtte  og de representerer  6,5 mill  av meldte  fordringer.
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Det  ble derfor  berarnmet  et nytt  fordringshavermøte  iDrammen  tinghus  onsdag  27.04.2022

kl. 9 med  tidsramrne  kl. 12.

Dommeren  m.fl.  understreket  at det forutsettes  at Egge  leverer  det han  skal  til  Vikstøl.  Det

kan  ikke  forventes  flere  forhandlingsmøter  dersom  et utkast  til  rekonstruksjon  trekker

ytterligere  ut itid.

Vikstøl  varsler  samtlige  fordringshavere  om berammelsen,  og han  vil  sende ut en fullstendig

plan  før  neste  møte.

Silje  Wold  Rørvik  i Sparebank  Øst  Drammen  (tlf.  41 IO 71 53) og Stig  Arve  Mellerud  daglig

leder  i Fellespakkeriet  ble oppnevnt  til  å sitte  ikreditorutvalget.

Det  var  ikke  ytterligere  bemerkninger

Fordringshavermøtet  25.02  var  berammet  kl.  og.oo, men  kom  forsinket  i gang  kl. 09.30

giunnet  tekniske  problemer  hos flere  som skulle  koble  seg opp elektronisk.

Fordringshavermøtet  varte  fra  kl. 09.30  til  kl. 10.50.

Retten  hevet

De  tilstedeværende  vil  etter  rettsmøtet  fa kopi  av rettsboken.  Retten  sender  signert  rettsbok  på

e-post  til  rekonstruktøren.  Det  forutsettes  at rekonstruktøren  i nødvendig  utstrekning  sender

kopi  av rettsboken  til  kreditorutvalget,  skyldneren,  kreditorene  og ansatte.
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