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I.  Adressater  for  innberetningen:

1.  I(ristiansand  tingrett,  bo i'ir.:  19-190783I';"ON-KISA/24

2. Konkursdebitor,  Cg  Produksjon  AS

San'itlige  kreditorer  som  liar  meldt  krav  i boet:

Skatteetaten

Skatteoppkreveren  iVennesla

3. Brønnøysundregistrene,  konkursregisteret

II.  Identifikasjon  av hvem  saken  gjelder:

1. Cg  Produksjon  AS,  org.i'ir.:  915 294  502.

2. Forretningsadresse:  Moseidmoen  Industribygg,  4700  Vennesla

3. Bransje:  Utleie  av arbeidskraft.  Bemanner  opp produksjonsavdelingen  og

utfører  produksjon av glass m.v. på vegne av selskapet sorr> eier lokalet og
produksjonsutstyr  og som  står for  salget.

Vedtektsfestet  fonnål:

«Å bemanne opp for  produksjon og ti[hørende tjenester m.v. på oppdrag fra
andre  selskaper.  Selskapet  kan  også  deltaiandre  virksomheter.»

In.  Konkursen:

1. I(ristiansandtingrettåpnetkonlairsiCgProduksjonASden20.12.2019.

2. Grunnlaget  er oppbudsbegjæring  fra  selskapet  selv,  dateit  20.12.2019.

3. Fiistdag:20.12.2019  (utgangspunktforfiistberegningetter

dekningsloven).

4. Frist  for  fordringsanmelde1ser:  03.02.2020.

IV,  Bobestyrelsen:

1. Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl,  Tollbodgata  40,  4611  Kristiansand,

telefon 38 17 97 10, mobil  908 44 610, e-post ov@advfellesskapet.no
2. Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt  i skiftesamling

05.02.2020,  med  begrenset  mandat,  jf.  kkl.  § 90 tredje  ledd.

3. Kreditonitva1g:Gis1eFossdalEspeland,SkatteoppkrevereniVennes1a,er

oppnevnt  i skiftesamling  05.02.2020.
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Nærmere  om  konkursdebitor:

1. Stiftet10.04.2015.

2. Aksjekapital  kr  30 ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

3. Aksjonærer  som  l'iar  mer  enn 20 % av aksjene:

Vigeland  Personal  Øst  AS,  org.nr.:  988 012  432,  eier  50 % av aksjene  iCG

Produksjon  AS.

Vigeland  Personal  Øst  AS  er eiet  med  91 % av Smait  Con  AS  og 9 % av

Kenneth  Baardsen.

Smait  Con  AS  er eiet  med  90 % av Dag  Nesland  og 10 % er eiet  av Neslands

barn.

CG  Gruppen  AS,  org.nr.:  940  739 047,  eier  50 % av aksjene  i CG

Produksjon  AS.

CG  Gruppen  AS er eiet  med  lOO % av Eivind  Brøvig.

CG  Giuppen  AS  eier  også lOO % av CG  Glass  Vei'inesla  AS.

4. :

Styreleder  og daglig  leder:

Eivind  Brøvig,  født  14.08.1967,  Fjellveien  7, 4656  Harnresanden.

5, :

Daglig  leder  og ett  styremedlem  i fellesskap.

6, :

Revisjonsfirma  Eliassen  AS

Org.nr.:  915 380 875

Skippergata  2

4611 Kristiansand  S
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7. Regnskapsfører:

Lundens  Regnskapsservice  AS

Org.nr.:  978 616 070

Hunsøya

4700  Vei'inesla

8. Styreleders  og daglig  leders  roller  i andre  foretak:

Eivind  Brøvig,  født  14.08.1967,  Fjellveien  7, 4656  Hamresanden

Smart  Glass  AS

Org.i'ir.:  911569  663

Stemhei  10

4706  Vennesla

Rolle:  Styremedlem

CG  Glass&Fasade  AS

Org.nr.:  913 106  164

Ægirs  vei2

4632  I(ristiansand

Rolle:  Styremedlem

CG  Glass  Vennesla  AS

Org.nr.:  914  907 144

Moseidmoen  Industribygg

4700  Vennesla

Rolle:  Styreleder

E Brøvig  Invest  AS

Org.nr.:  915 249  647

Fjellveien  7

4656  Hamresanden

Ro1le:  Styreleder

Vestfold  &  Telemark  Glassmesterlaug

Org.nr.:  915 312  802

Træleborgodden  10

3112  Tønsberg

Rolle:  Styreleder
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CG  Glass  Bergen  AS

Org.nr.:  918  279  199

Midlunlia  73

5224  Nesttun

Rolle:  Styreleder

CG  Gruppen  AS

Org.nr.:  940  739  047

Fjellveien  7

4656  Harnresanden

Roller:  Daglig  leder  og styreleder

Ingen  registrerte  karantener.

9.  Styreleders  og daglig  leders  rollei-  i andre  konkurser:

Fasadebygg  AS

Org.nr.:  920  049  516

Ægirsv2

4632  Kristiansand  S

Rolle:  Daglig  leder  og styremedlem

Avslutningsdato  for  konkurs:  31.01.2013

CG  Glass  AS

Org.nr.:  948  640  147

Moseidmoen  Industribygg

4700  Vennesla

Rolle:  Daglig  leder  og  styremedlem

Avslutningsdato  for  konkurs:  08.08.2016

10.  ,:

Pr. konkursåpningen  var  det, ifølge  NAV  Arbeid  og Ytelser,  39 ansatte  i

selskapet.

I henhold  til  bostyrets  opplysninger  er det  imidleitid  42 ansatte  i selskapet.

Alle  de  ansatte  er  sagt  opp  ved brev  av  23.12.2019  og  lønn-  og

feriepengekravene  ble  sendt  NAV  Lønnsgaranti  ved  brev  av 03.02.2020  og

19.03.2020.
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FELLESSKAPET

Alle  kravene  ble  godkjent  og er utbetalt  arbeidstakerne  med  fradrag  av skatt.

I all liovedsak  dreide  dette  seg OlI'l  feriepenger,  idet  de ansatte  gikk  direlcte

over  til  ansettelse  i CG  Glass  Vei"u'iesla  AS  (se under  vedrørende  virksoi'nliet

overdragelsei"i).

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

1.  CgProduksjonASb1estiftetden10.04.2015.

Selskapet  liar  drevet  med  utleie  av arbeidskraft.  Foretaket  liar  bemannet  opp

produksjonsavdelingen  i CG  Glass  Vennesla  AS  og utføit  produksjon  av

glass  m.v.  på vegne  av dette  selskapet  som  også  eier  lokaler  og

produksjonsutstyr  og som  står  for  salget.

Forretningsadressen  er Moseidmoen  Industribygg,  4700  Vennesla.

Største  og nærmest  eneste  oppdragsgiver  var  CG  Glass  Vennesla  AS.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forliold  -  virksomhetsoverdragelse,  jf.

arbeidsmiljøloven  kapittel  16.

Panteforhold  eller  andre  tinglyste  forhold  finnes  ikke.

Bostyret  finner  imidlertid  gniiu'i  til  å påpeke  at man  ser det  slik  at CG  Glass

Veru'iesla  AS  har  overtatt  virksornheten  i lienhold  til  aml.  § 16-1 fra  CG

Produksjon  AS.  Konkursboet  liar  ikke  på noen  måte  overdratt  noe  til  CG

Glass  Vennesla  AS,  jf.  aml.  § 16-1  annet  ledd.

Selskapet  gikkkonkurs  fredag  20.12.19  (siste  arbeidsdag  førnytt  år) og

staitet  opp  ny  virksomhet  første  virkedag  over  nyttår.

Dette  medfører  at blant  annet  NAV  Løru'isgaranti,  dersom  NAV  vil,  kan

kreve  det  overtagende  selskapet,  i dette  tilfellet  CG  Glass  Vennesla  AS,  for

lønns-  og feriepengeutbeta1inger  som  er gjort  i forbindelse  med  konkursen.
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B  Regnskapstall  -  omsetning:

1. Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

Regnskaper  ble  ført  av Lundens  Regnskapssei'vice  AS.

2, Regi'iskapene  viser  som  følger:

2017

Driftsinntekter

Driftsutgifi:er

Driftsresultat

Netto  fuianskostnader

Ordinæit  resultat

Skattekostnad

Årsresultat

ca. 1(17

ca. kr

ca. kr

ca. kr

ca. l<J

ca. kr

ca. kr

12 560 000,OO

12 427 000,OO

13 3 000,OO

O,OO

O,OO

31000,00

102 000,OO

Hensyntatt  aksjekapitalen  på kr. 30 000,-  og tidligere  års egenkapital

er egenkapitalen  positiv  med  ca. kr. 253 000,-  pr. 31.12.2017.

2018

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Drifl:sresultat

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

Skattekostnad

Årsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

ca. kr

ca. kr

ca. kr

ca. kr

15 410 000,OO

15 117 000,OO

293 000,OO

(3 000,OOj

290 000,OO

67 000,OO

223 000,OO

Hensyntatt fiorårets egenkapital, er egenkapitalen pr. 31.12.2018
positiv  med  ca. kr. 476  ooo,-.
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2019

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. 1a'

ca. l(J

ca. kr

17 260  000,-

20 580 000,-

3 320 000,-

Hensyntatt  egenkapitalen  pr. 31.12.2018  er den pr. 19.12.2019

negativ  med  ca. kr. 2 844 ooo,-.

3. Insolvenstidspunkt:

For  at insolvens  skal  foreligge  må debitor  være  både  insuffisient  og illikvid.

Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gielden. Illikviditet
innebærer  at man ikke  kan betale  sine forplilctelser  etter liveit  som de

forfaller.

Som det fremgår  av regnskapene  ii'uitatt  overfor  går konkursdebitor  med

positive  resultater  i både  2017  og  2018, med en  akkumulert  positiv

egenkapita1i2018  på ca. kr. 476  ooo,-.

I2019  får  man  irnidlertid  et negativ  resultat  med  ca. 1cr. 3 320 000.-  som  gjør

at egenkapitalen  blir  «spist  opp».  Det er derfor  bostyrets  konklusjon  at

selskapet  må  ha vært  insuffisient  allerede  tidlig  i2019.

Hva  angår  likviditetsspørsmålet,  ser man  at det er aiuneldt  krav  på i alt kr.

1lOOO  667.

Bostyret  velger  da å se boit  fra la-avet  fra CG Glass  Vennesla  AS på kr.

6 500  000,  som  det ble varslet  erstatningsansvar  fra. Denne  saken  er nå løst

ved at boet  liar  fått  utbetalt  l(J. 200  ooo,-. Det  betyr  at de amneldte  krav

utgjør  ca. kr.  4 500 667.

Av  dette  er forskuddstrekk  for  5. termin  ubetalt  med  kr. 331 081,-.  Videre  er

arbeidsgiveravgift  for  5. og 6. termin  heller  ilie  betalt  med  kr.  473 956,-.

Det er derfor  bostyrets  oppfatning  at selskapet  har blitt  mer eller  mindre

illikvid  medio  2019  og således  insolvent  fra  dette  tidspunkt.
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4. Årsaker  til  konkursen:

m--vo»rJ
FELLE5SKAPET

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er oppbudsbegjæring  fra  selskapet  selv

datert  20.12.2019.

CG Produksjon  AS var et rent be'inaru'iingsselskap,  son'i produseite  glass

n':i.n'i. for  CG Glass Veniiesla  AS. CG Glass Vei'uiesla  AS var den eneste

kunden  til CG Produksjon  AS. Videre  er CG Glass Vennesla  AS et rent

salgsselskap  som  ikke  liadde  noen  ansatte  produksjonsmedarbeidere.

CG  Produksjon  AS liadde  et skattemessig  overskudd  i både 2017  og 2018.

Pr. 31.12.18  var det en bokføit  egenkapital  i koi'ikursdebitor  på ca. kr.

476  000. I2019  ble det da et driftsunderskudd  på ca. laa. 3 320 ooo,-, SOm

gjør at egei'ilcapitalen  forsviiuier  og blir  negativ  med ca. la:. 2 844 ooo,-.
Bostyret  stiller  derfor  spørsmål  om livordan  dette  kunne  skje.

CC Produksjon  AS liadde  avtale  om levering  av mai'inskap  til CG Glass

Vennesla  AS sin produksjon.  Prisfastsettelsen  må da nødvendigvis  være

verdt  de samlende  lønnsutgifter  med  tillegg  av administrasjonskostnader  nw.

iselskapet.  Dette  synes  å lia  tungeit  bra  både  i2017  og 2018.

Slik  bostyrer  ser det, må det som  har skjedd  i2019  være  at CG Produksjon

AS ikke  l'iar tatt/fått  betalt  nok  for  sitt  utleie  av mai'u"iskap.  Dette  virker  noe

underlig  etter  bostyrets  vurdering,  idet  det er sainme  eierskap  og ledelse  i

begge  selskapene  (bemanningsselskap  og produksjonsse1skap).

Fra  bostyrets  side  vites  det  ikke  om  prisene  er satt  ned  fra  CG  Produksjon  AS

eller  om  det er prisene  fra  CG  Glass  Vennesla  AS  som  er endret.  Uansett  kan

man  ikke  bevisst  foitsette  å produsere  med  tap. Det  som da slcjer, er at det

offentlige  - NAV  Lønnsgaranti  og andre  kreditorer  - påføres  tap grunnet

konkursen.

CG Glass Vennesla  AS har etter  konkursen  foitsatt  produksjonen  n'ied de

samrne  mannskapene  i egen  regi.

Samlet  sett har  begge  selskapene,  konkursdebitor  og CG  Glass  Vennesla  AS,

blitt  kvitt  mye  gjeld,  som  merverdiavgift,  lønnskrav  og feriepenger  mv.  Dette

dreier  seg om  krav  i størrelsen  ca. kr. 3 000  000,  hvorav  ca. kr. 2 070  000,-  er

prioriterte  krav  av klasse  I og '[I.

Det  er derfor  bostyrets  konkusjon  at man  ikke  har  tatt  nok  betalt  for

utleie  av bemanning,  noe  som  ikke  burde  være  et vanskelig  regnestykke

å håndtere  og  bostyret  setter  derfor  spørsmålstegn  ved  ledelsens

håndtering  av  nettopp  dette.
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VII.  Boets  stilling  og status:

1. Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av

Jostein  Mellemstrand  03.01.2020.
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I(ristiansand  tingrett
Postboks  63
4661 Ki'istiansand

Rett kopØ

bekreffes !,,
REGISTRERINGIKONKURSBONR.:  19-190783KON-IGSA/24:  CGl)RODUI(SJON  AS,MOSEIDMOEN  INDU8TR[E3YGG,  4700 VENNESLA  (ORG. NR.:  915 294 502).

Etter  anrnohing  fra bostyrer,  aavokat  Øystein  Vikstøl,  er det blitt  avholdt  registrerii'ig  iovennevntekonkursbo.

Registreringen  ble holdt  fredag  3. januar  2020 kl. 1130  med styrcleder  i konlairsforetaket,  Bivii'idBrBvig,  til  stede.

Eivind  Brøvig  overtok  funksjonen  sotn styreleder  og daglig  lederi  konhirsforetaket  16. september2019, og har begrenset  Jcunnskap ti] foretaket  og dets historikk.
Undertegnede  )iar således i forbindelse  medreg{streringsopp*aget  hatt te)efonisk  kontiikt  med ttdligerestyreleder,  Dag Nesland.

Aktiviteten  i konlcursforetakeI  gom b]e utFørk fra adresse, Moseidmoen  Industribygg,  4700 Vennesla,
ble innstilt  parallelt  ved innlevetingen  av oppbudsbegja;ringen.  Kon2cursforetaket  har intet  forinalisertleieforhold  på adressen.

Regnskapet  er førk av Lundens  Regnskapsservice  AS, org. nr.: 978 616 070.

ReBistreågen  er suppJet  med utl'ienting  av opplysninger  fra tilgjengelige  offentlige  rc(;stre.

Driftstilbehørtil  registrering:

Tidligerc  styreleder  opplyser  at selskapet var eier av en Ipad og en eldre pc.
Eiendelenevurderes  åværeutenøkonoinigkverdi.

Ifølge  Det Sentrale Motot'vognregisteret  erkon)atrsforetaket  il<ke registrert  som eier  av motorkjøretøy.

Følgende  kontiiNordea  Bank  Abp,  filial  iNorge  er registrert,  saldo pr. dato:

63170800429Bedriftskonto
 kr.  9100,01

6317 86 02510 8kattetrekkskonto  kr.  546 314,00

Konhirsforetaket  hadde planer  om å endre banl<forbindelse,  og i dettne samrnenheng  er konti  t DNBBank  ASA  opprettct.  Ban)cskiftet  ble imidleitid  ikke  realisert.

I oppbudsbegjeeringen  fremkommer  det at konhn'sforetaket  harutestående  fordringer  på til  samrnenkr. 1822  ooo,oo. Tidligere  styreileder, DagNesland,  opplyser  atkotikursforeta1cet  kimhadde  en
oppdragsgiver,  som var  CG Glass AS. Naimiere  oppstilling  må fremlegges  for  bostyrer  i ettertid.

Intet  annet påvist  eller  opplyst  til  registrering.

Kristiansand,  03.OI.2020

Jostein  Mellemstrand

Kopi:  Bostyrer
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2. Boets  konto.

Pr. d.d. står det kr. 510 787,-, som refererer  seg til  omstøtelse,  rettsforlik  og

oppgjør  konto.

Staten garanterer  for on'ilcostninger  med inntil  laa 58 000,-

I(onlairsboet  er merverdiavgiftsp1iktig  og Staten vil  således dekke
merverdiavgiften  av bostyrers  salær.

3. Omstøtelige  forhold  -  andre  forhold:

A  Omstøtelige  forhold

Det er avdekket  ett omstøtelig  forliold,  og det er overfor  Skatteetaten.

Den  22.11.2019  sendte  Skatteopplaaeveren  i Veiu"iesla  varsel  om

tvangsinnfordring  vedrørende  forslcuddstrekk,  samt arbeidsgiveravgift  og renter

på til samnien  l(I.  433 843,- mot  koi'ilmrsdebitor.

I(r. 333 848,- refereite  seg til skyldig  forslcuddstreldc  og kr.  IOO OOO,- til
arbeidsgiveravgift.

Den 11.12.2019,  altså ni dager forut  forkonkurs,  betaler  CG Produksjon  AS la-.

333 848,- til Skatteetaten, som referer seg til overiaievnt varsel (manglende

innbetalt  forskuddstrekk).  Dette medførte  krav O1]I omstøtelse, og dette ble

akseptett  av Skatteetaten  slil< at nevnte  kr. 333 848 ble innbetalt  boets konto  og
står der.

B Uoppgjorte  fakturaer

Etter  gjeru'iomgang  av regnskapene,  samt kundereskontro,  fant  man  at

fire  fakturaer  mot  CG Glass AS fremstod  som  ubetalt.

Dette  resulterte  i at stevning  ble tatt ut den 19.06.2020  og  beløpet

som ble krevet  ble etter livert  medregulert  til  kr. 1 840 000. Stevning  ble som

sagt tatt ut den 19.06.2020  og tilsvar  ble gitt, blant  annet med påstand om

frifinnelse  fordi  CG Produksjon  AS angivelig  skulle  være  skyldig  i CG Glass
Veru'iesla  AS kr. 6 500 000 i erstatning.

Rettsmekling  ble avlioldt  den 10.12.2020  og endte opp iet  rettsforlik,

hvor  CG Vennesla  AS har betalt  kr. 200 000,-  til  boet.
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4. Boets gield:

Fordringsliaveii'ie  er oppfordret  til  å melde  sine laaav i boet  innen  03.02.2020.

Det  er 13 a:nmeldt  krav  i boet  på til  sammen  I(J. 1l  OOO 667,40.

I(ravene  er som  følger:

Kmkirsbo  rr.  19-190783Ka%J-KIS'!V2jl

Nr  t'bvn Fhife#!  PriaitertKl.l Priaitert  KI. II Ulaorttert Bferpr. TI

I  Skaktedaten

Va"a  RzzaAS

8  Caires  AS

9  CairesAS

kr  1658  687,CX)

kr  6071,00

L  :mois,oo  L  473956, € 0

kr  7/29,a)  kr  47242800

kr  16532,50

kr  I 711,g7

kr 1241  6E228

+a- 124CE,50

kr  556!1,38

kr  2'152a)

kr  25B,3)

kr 6 5CX) OOO,a)

kr E;53,47

882  51q00

5E3  266,m

16  5E2,50

I  711,g7

1241  6Eg28

12406g50

56!13B

2  -15g00

2  5!g30

6  500  000,OO

E29,47

1658  6B7,OD

6 071,OD

SLM kr 1 66475E100 kr406747,00  kr  8836511,40  kr  92651,00  kr Il  OD0667,40

5. Regnskap-salærforslag:

Under  forutsetning  av at bobeliandlingen  sluttes  og utloddes  etter  konlcursloven  § 128

oppstilles  slikt  regnskap  for  boet:

I Aktiva

Overført  driftskonto

Overført  skattetreldcskonto

Innbetalt  NAV  LG

Innbetalt  NAV  LG

Omstøtelse

Rettsforlik

Rettsforlik

Renter

MVA  til  gode

Totalt

9 364,-

546  361,-

1 658 687,-

6 071,-

333 848,-

100  000,-

100  000,-

2 00,-

86 531,-

kr  2 841 062,-
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II Passiva  -  Masselcrav

Gebyr  tingretten

Forsikring

Utbetalt  løru'isgaranti

Utbetalt  lønnsgaranti

Utbetalt  Skatteoppkreveren  i Vennesla

Utl»etalt  Skatteopplveveren  i Vennesla

Lunden  Regnskapssei-vice  AS

MVA  av punkt  7

Salær  juridisk  bistand,  NAV

MVA  av punkt  9

Gebyr  domstolene

Bostyrers  salær

MVA  av punkt  12

Borevisor  salær

MVA  av punkt  14

I(reditorutvalg

Arbeidsgiveravgift

Totalt

28 750,-

1005,-

l 658 687,-

6 071,-

539 096,-

7 265,-

1950,-

487,-

22 275,-

5 569,-

2 344,-

3 02 400,-

75 600,-

19 500,-

4 875,-

5 000,-

705,-

l=J 2 681 579,-

Hvilket  gir  et overskudd  iboet  med  kr. 159  483 som  gir  en dividende  på 9,579  % til

prioriterte  laaav klasse  I (NAV  Løi'insgaranti).

III Salærforslag:

Salær  216 t a kr. 1400,-.

Salær,  bostyrer

MVA  av bostyrers  salær

Salær,  borevisor

MVA  av borevisors  salær

Honorar  kreditorutvalg

Arbeidsgiveravgift

Totalt

302 400,-

75 600,-

19 500,-

4 875,-

5 000,-

705,-

408 080,-
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IV

IIV

Utbetalingsliste:

Gebyr  tingretten

Forsilaaing

Bostyrersalær  inkl.  MVA

Reyisorsalær  inkl.  MVA

I(reditorutvalg

Arbeidsgiveravgift

Dividende  NAV

TOtalt

Innestående

I\/IVA  til  gode

Totalt

Hvilket  gir  følgende  utteningsliste:

Kristiansand  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  inkl.  MVA

Bostyrergarantipolise

Borevisors  salær,  ii'ik].  MVA

NAV  LG

I(reditorutvalg

Arbeidsgiveravgift  av punkt  6

Totalt

kr

1(I

l«J

l=aa

kr

kr

kr

kr

kr

AD"g99'p t

28 750,-

I 005,-

378 000,-

24 375,-

5 000,-

705,-

159  483,-

597 318,-

510 787,-

86 531,-

597318

28 750,-

378 000,-

1 005,-

24 375,-

159  483,-

5 000,-

705,-

597 318,

V.  Kreditorers  stilling  -  innkalling  til  fordringsprøveIsesmøte:

På boets  konto  står det tilgjengelig  kr. 510 787,-,  merverdiavgift  tilkommer

med  86 531,-,  totalt  597 318,-.

På bakgrunn  av de opplysninger  som foreligger,  som ligger  til  giunn  for

overstående  regnskap,  vil  det gi et overskudd  i boet  med  kr. 159  483,-,  som

gir  en dividende  på 9,579%  til  prioiiteite  krav  klasse  I (NAV  Lønnsgaranti).

Med  dette  innkalles  det til  fordringsprøvelsesmøte  den 12.03.2021  kl. 10.30

på bostyrers  kontor,  jf.  kkl.  § 111.  Prioriterte  krav  klasse  I vil  bli  prøvet.  Det

er kun  debitor  samt  fordiingshaverne  som innkalles.  Det  er imidlertid  ikke

nødvendig  å møte. Protokoll  fra fordringsprøvelsesrnøtet  vil  bli  ettersendt

tingretten.

Fra bostyrets  side innstiller  mai'in  og godkjenner  følgende  krav,  som er

fortrinnsberettigede  krav  av klasse  I.

NAV  Lønnsgaranti  kr. 1664  758,-.
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VIII.  Straffbare  forhold  -  kritikkverdige  forliold:

ADVOKAT
FELlESSKAPET

Skattebetalingslovens  § 5-12 lyder  som  følger:

«(l) Fois7cuddstrekk og skattetrelck etter § 5-4 tilhører skatte- og avgifts4creditorene.
Derx som foretar trelcket s7cai sette beløpet inn på scers7ci1t ban7c7conto
(skattetrek7cskoido).

(2) Holdes  saldo  på skattetreldcskontoen  så høyt at den til  enhver tid  dek7cei"  løpende

treldcansvar, kan løpende oveiførii'tg til 1contoen unidates. I stedet for  skattetrek7cskonto
kan det stil.les garai;iti av foreta7csoin har rett tii å driyefinansieringsvirksoinhet etter
finatqs.foretaksloven.. Når foretatt treldc osier:stiger saldo  på s7cattetreklcslconto eiier
garantien,  skal iyyanglende beløp straks  settes -nm på koiitoen.

(3) Betaling til skattetrekkskonto slcal slcje senest første vii4cedag etter løimsutbeta[ing.

Garaidi eller oppfylt s1cattetre7ckskonto SO/7? treristedet  for ii'inåudd, ska/' foreligge
ved lønnsutbetaling.  Uten s1catteopp7creverens samty1cke, k(Z7? koidohaver  iklce

disponei"e over skattetre7ckskontoen på annen måte etm ved oveøførizig ti7
skatteoppkiaeveren el[er ved å oveiføre midlene til tilssiarende koido iannen  ban7c.

Eventuell renteavkastning på slilc banlckonto ti7fal1er den S077? foretar tre7cket
(lcontojiaver).

(4) Ban7cene p7i1cter å h.indre uiovlig  disponering  av skattetreklcskonto».

Skattebetalingslovens  § 18-1 lyder  SO1lI  følger:

«(1) Den soyn er piiktig til å foreta forskuddstrekk eller  skattetrek1c etter  7capittei 5, og

S077;1 unnlater å foreta eller sørge for  at det blir  foi"etatt  beregning og treklc, hertuyder

separering etter 5r 5-12, straffes med bot eller.fengsel inidil 2 år. Med bot eller fengsel
iiqntil 1 år straffes grovt ualctsoin overtredeise as4ørste  pwi7cttmg.

(2) Strqff kommer i7dæ til anvendelse på handling som nevnt i første ledd hvis de beløp
S077/1 er eller  s1culie vært truldæt, likevel  blir  iimbetait  tii  rett  tid».

Som man ser av skattebetalingslovens  § 5-12, 3.1edd skal betaling  til

skattetrekkskonto  skje senest første  virkedag  etter  lønnsutbetaling.

For 2019 andre, fierde og femte termin ble skattetrekket ikke satt inn på

konto før sarnme dag som skattetrekket  forfalt  til  betaling.  Dette  fremgår  av

bankutskriften  for skattetrekkskontoen.  Beløpene  som ble betalt  for  de

enkelte  tertniner  lå stort  sett på ca. kr. 350.000.

Som man ser under omstøtelige forhold ble skattetrekket for sjette termin

ikke betalt før 9 dager forut for konkurs og dette var  også etter  at

skatteoppkreveren i Vennesla sendte varsel om tvangsinnfordring vedr.

forskuddstrekket. Betalinger skjedde i fra debitors driftskonto og var således

aldri  innom  skattetrekkskonto.
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Disse  forliold  er l»elagt  med  straff  og kan bøtelegges  med bøter  eller  fengsel

inntil  2 år, jf.  skattebeta1ings1oven  8, 18-1 første  ledd.

Omstøtelse  ble da også akseptert  av skatteetaten  og beløpet  på lar. 333.848,-

ble av deiuie  årsak  overføit  boets konto.

Kritikkverdige  forlio1d:

Videre  vises det til s. 8 og 9 i nærværende  ii'uiberetning  vedrørende

koi'ilairsens  årsalcer. Bostyret  ser det slik at det som  liar skjedd  i 2019 n'iå

være at CG Produksjon  AS ikke  liar tatt/fått  betalt  IlOk  for sitt ritleie  av

mannskap.  Dette  liar  da også medført  at man for  2019  har produseit  i'iied  tap

med den følge  at Skatteoppkreveren  (nå Skatteetaten),  NAV  lønnsgaranti  og

andre  1veditorer  påføres  tap grunnet  koi"ilmrsen.  Det  vises lier  til  hele prinktet

om årsakene  til  konlaursen.  Dette  er etter  bostyrets  oppfatning  kritikkverdig.

IX.  Karantenet»etingende  forhold:

En  skyldner  livis  bo  er tatt under  konlcursbe1iandling,  kan  settes  i

koi'ikurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkomn'iende  med skjellig  grunn  mistenkes  for en straffbar  liandling  i

forbindelse  med konkursen  eller  den  virksornhet  som  liar  føit  til

insolvensen,  eller

2) det må antas at vedkomrnende  på grunn  av uforsvarlig  foiretniiigsførsel

er us161iet  til å stifte  et nytt  selskap  eller  å være  styremedlem  eller  daglig

leder (administrerende  direktør)  i et selskap. Ved avgjørelsei'i  skal det

legges vekt på OIIl  det under hensyn  til skyldnerens  handlemåte  og

forlioldene  for  øviig  synes rimelig  å sette ham  i karantene..

I nærværende  bo er Eivind  Brøvig  både styreleder  og daglig  leder  i

selskapet.
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ADVON<AT

Det  fremgår  av Eidsivatiøig  Lagmaiu'isrett  kjennelse  av 01.10.2012  dok  :i'ir.

LE-2012-12537)  at:

Formålet med innføringen av reglene om lconkurskarantene var først
og freimt å hindre såkalte "lcon7cursgjengangere" i å utøve
næringsvirksomhet.  Det  vises blant  annet  til Ot.ptp.nr.  50 (I980-

1981)  på  side  50. I'Konkurskarantene  -  viLkår  og virbning",  (2001)

på side 12, uttaØer Schonhowd at til tross for at reglene først og
freinst er myn.tet på konkursgjengangere, er det intet i veien for  å
benytte reglene on7 lconlcurskarantene også på første gangs
konkursdebitorer,  etter  en nærinere  vurdering.  Schonhowd

fremh.o{der at reglene om konkurskaraivtene iet  sØikt perspektiv har
et tilleggsforinål av individualpreventiv art, nemiig å hindre at en
første garzgs konkursdebitor blir en konkursgjerøganger.  Etter
lagmanssrettens syn ynå det imidIertid være tale oøn forholdsvis
graverende forhold, for  at det skai være  aktue1t å ilegge karantene
for  etz første gangs konkursdebitor."

Eivind  Brøvig  l'iar tidligere  væit  ii'ivolvert  i to ai'idre  koi'ilairser,  som daglig

leder  og styremedlem.  Dette  gjelder  Fasade  Bygg  AS,  org.  nr. 920 049 516,

avslutningsdato  for konkurs  31.01.2013.  Videre  CG Glass AS, org nr.

948 640 147,  avslutningsdato  for  konkurs  08.08.2016.

Det  vises  til  VIII  livor  det fremgår  at det er skjellig  grunn  til  mistanke  om

oveitredelse  av  skattebetalingslovens  § 5-12.  Oveitredelse  av

skattebetalingsloven  er straffebelagt  etter  skattebetalingslovens  § 18-1.

Videre  vises  det til  VIII,  la-itiklcverdige  forhold,  vedrørende  prissettingen

av produktene  overfor  CG  Glass  Vennesla  AS.

Etter  bostyrets  oppfatning  er begge  de altetnative  vilkårene  i kkl.  § 142

første  ledd  isolert  sett  oppfylt.

Videre  l"iar Eivind  Brøvig  hatt  en sentral  rolle  i både  CG  Glass  Vennesla  AS

og i konkursdebitor,  CG  Produksjon  AS.

Eivind  Brøvig  overtok  irnidlertid  rollen  som  styreleder  og daglig  leder  først

den 16.09.2019,  altså  drøyt  tre måneder  før  konkurs  og bostyret  har  derfor

etter  en samlet  vurdering  under  sterk  tvil  kornrnet  til  at konkurskarantene

ildce bør  ilegges.
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ADVOKATi=
X.  Frist  for  merknader

Eventi'ielle  merknader  i liei'ffiold  til nærværende  imiberetning

må være  bobestyrer  il'iende  innen 14 dager fra d.d. Eventuelle

merla'iader  i anledning salærforslaget  må være  bobestyrer  iliende

ii"uien  samrne  frist.

Ii'uien  san'une fi-ist bes koi'ilaursdebitor  å underskrive  og returnere  vedlagte

erklæring  i henliold  til konlcurslovens  § 120, 2.1edd, 2. punktum  om at

opplysningene  i denne innberetning  om  konlairsdebitors  økono'i'niske

virksoinliet  etter  lians  viten  er riktig  og uttømmende.

I(ristiansand,  03.03.2021

Gisl Fossdal  Espeland

B!, styr
Advokat'  stein  Vikstøl

Boet  er revideit  og

furu'iet  i orden

«lWa!
Kjell  Arnvard  )
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