
AGDER  TINGRETT

al!l m l møs

Avsagt: 07.11  .2022

Sak  nr.: 22-088862KON-T  AGD/TKRI

Dommer: Dommerfullmektig  Ivar  Valter  Kristiansen

Saken  gjelder: Innstil1ing av bobehandlingen,  jf. konkursloven  § 135

ICARUS  VENTURES  AS, dets  tvangsoppløsningsbo

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse



Dommeren  hadde  sakens  dokumenter  i hcnde,  herunder  sluttinnbcretning,  regnskap  og

salærforslag,  datert  20. 10.2022,  som  er sendt  kreditorene  og konkursdebitor  med  frist  for

merknader  innen  03.11.2022.

Dct  er ikke  innkommet  merknader  til  fristen.

Bostyret har foreslått at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens 83135.

Kreditorene  er underrettet  om at bobehandlingen  vi]  bli  innstilt  dersom  dct  ikke  stilles

sikkerhct.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om sikkerhetsstillelse.

Undersøkelscr  i relasjon  til konkurskarantcne  og straffbare  forhold  antas  tilstrekkelig

gjennomgåtl.

Retten  avsa  deretter  slik

KJENNELSE

Ved  kjennelse  av 01.09.2022  åpnet  Agder  tingrett  konkurs  i Icarus  Ventures  AS,  org.nr.:923

791 450.  Grunnlaget  for  konkursen  er melding  fra  Regnskapsregisteret  om  at ovennevnte

aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte  har  meldt  inn  årsregnskap,  årsberetning  og

revisjonsberetning  for  året  2020  som  Regnskapsregisteret  kan  godkjenne,  innen  den fristen

som  registeret  har  kunngjort.  Selskapet  ble  derfor  tvangsoppløst.

Fristdag:  13.05.2022.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som  bostyrer.

Kreditorutvalg:  Ikke  oppnevnt.

Statsautorisert  revisor  Kjell  Amvard  er oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.  konkursloven  §

90 tredje  ledd  i skiftesamling  den  21.09.2022.

Det  er 1 anmeldt  krav  i boet  på kr  20 791,-.  I tillegg  kommer  boomkostninger.

I følge  Brønnøysund  har selskapet  hatt  en ansatt,  nærmere  bestemt  styreleder  og lOOo/o eier.

Pr. d.d. står  det kr lO,-  på boets  konto,  hvi]ket  refererer  seg til  oppgjør  av  konto.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.
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Boets  midler  er utilstrekkelige  til  fortsatt  bobehandling,  og kreditorene  er varslet  om at

bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom  ingen  stiller  sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om

sikkerhetsstillelse.

Godtgjørelsen  til  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt  til  kr  37188,-  med  tillegg

av merverdiavgift  kr  9 297,-,  totalt  kr  46 485,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Amvard  er foreslått  satt  til  kr 1 000,-  med  tillegg  av

merverdiavgifL  kr  250,-,  totalt  kr 1250,-.

Godtgjørelsen  til  adv.  Marius  A. Stokke  er foreslått  satt  til  kr  2 500,-  med  tillegg  av

merverdiavgift  kr  625,-,  totalt  kr 3 125,-.

Rcttcns  gebyr  på kr  4 892,-  og kr 52 155,-  av bostyrets  salær/utgifter  (totalt  kr  57 047)

dekkes  av staten  som  rekvirentansvarlig  (tvangsoppløsning).

Retten  har  intet  å bemerke  til  salærforslaget  og fastsetter  godtgjørelsen  i samsvar  med  dette.

SLUTNING

l.  Konkursbonr.:  22-088862KON-TAGD/TKRI  Icarus  Ventures  AS,  org.nr.:  923 791

450,  innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

2.  Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til  i alt  kr  37 188,-

med  tillegg  av merverdiavgift  kr  9 297,-,  totalt  kr  46 485,-.

3.  Godtgjørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKjel1Arnvard,fastsettestilialtkr

1 000,-  med  tillegg  av merverdiavgift  kr  250,-,  totalt  kr  1 250,-.

4.  Godtgjørelsen  til  adv.  Marius  A. Stokke,  fastsettes  til  i alt  kr  2 500,-  med  tillegg  av

merverdiavgift  kr  625,-,  totalt  kr  3 125,-.

5. Rettens  gebyr  på kr  4 892,-  og kr  52 155,-  av bostyrets  salær/utgifter  (totalt  kr  57

047)  dekkes  av staten  som  rekvirentansvarlig  (tvangsoppløsning).

Ivar  Valter  Kristiansen

Kjennelsen  meddeles  bostyreren  som  forutsettes  å underrette  skyldneren  og eventuelle

fordringshavere  som  har reist  innsigelse  mot  at behandlingen  innstilles.
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