
Avsagt

Sak  ny.:

Domø'ner:

Saken  gjeRder:

ÅGDER  TINGRETT

2O.04.2022
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Dornmerfullmektig  med afminnelig  fulfmakt  'Aagnus
Anderson

Innstilling  av bobehandlingen,  jf. konkurslo»n  § 135

ERSLAND  KLIMATEKNIKK  AS, dets  tvangsoppløsningsbo

Ingen  begrerisninger  iadgangerb  tii tlig gjengivebe



Til  stede: Kun  retten.

II***

Dommeren  hadde  sakens  dokumenter  i hende,  herunder  sluttinnberetning,  regnskap

og salærforslag,  datert  31,03.2022,  som  er sendt  kreditorene  og konkursdebitor  med

frist  for  merknader  innen  14.04.2022.

Det  er ikke  innkommet  merknader  til  fristen.

Bostyret  har  foreslått  at bobehandlingen  innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

Kreditorene  er underettet  om  at bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom  det  iÅe  stilles

sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om  sikkerhetsstillelse.

Undersøkelser  irelasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas  til;trekkelig

gjennomgått,

Retten  avsa  deretter  slik

KJENNELSE

Ved  kjenneIse  av 29.09.2021  åpnet  Agder  tingrett  tvangsoppløsning  iErsland

Klimateknikk  AS,  org,nr.:  917  680  671.  Grunnlaget  for  tvangsoppløsningen  er

underrettelse  fra  Regnskapsregisteret  om  at overnevnte  aksjeselskap  ikke  på lovlig

måte  har  meldt  inn  årsregnskap,  årsberetning  og revisjonsberetning  for  året  som

registeret  kan  godkjenne.

Fristdag:  14.05.2021.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som  bostyrer.

Kreditorutvalg:  Ikke  oppnevnt.
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Borevisor:  Statsautorisert  revisor  er oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.  kId.  § 90,

3.1edd,  i første  ski'ffesamling.

Det  er 4 anmeldte  krav  i boet  på kr  299 819,37,-.

I tillegg  kommer  boomkostninger.

I følge  Brønnøysund  har selskapet  hatt  ansatte,  men  ingen  ved  konkursåprffing.

Pr. d,d. står det  kr  O,- på boets  konto.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspIiktig  og Staten  vil  således  ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

Boets  midler  er utilstrekkelige  til  fortsatt  bobehandling,  og kreditorene  er varslet  om

at bobehandlingen  viI  bli  innstilt  dersom  ingen  stiller  sikkerhet.  Det  er ikke  gitt

tilsagn  om  sikkerhetsstillelse.

Godtgjørelsen  til  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt  til  kr  29 700,-  med

tillegg  av merverdiavgift  kr  7 425,-,  totalt  kr 37 125,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Amvard  er foreslått  satt  til  kr  1000,-  med  tillegg  av

merverdiavgift  kr  250,-,  totalt  kr 1 250,-.

Rettens  gebyr  på kr  14 987,-  og kr  42 523,-  av bostyrets  salær/utgifter  dekkes  av

staten  med  totalt  kr 57 5 IO,-  (tvangsoppløsning).

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

dette.
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SLUTNING

l.  Konkursbo  nr.:  21-OO88652KON-TAGD/TKRI,  ErsIand  Klimateknikk

AS,  org.nr.:  917 680 671 innstilles  etter  konkursIovens  § 135.

2. Godtgjøye1senti}bostyrer,advokatØysteinVikstølfastsettestilia}tkr29

700,-  ed til}egg  av merverdiavgift  kr  7 425,-,  tota}t  kx  37 125,-

3.  Godtgjørelsen  til  borevisor,  Kjell  Arnvard,  fastsettes  til  i a}t kt  1000,-  rned

til)egg  av  merverdiavgift  kr  250,-,  totalt  kr 1250,-

4,  Rettens  gebyr  på kr  14 987,-  og kr  42 523,-  av bostyrets  salæy/ulgifter

dekkes  av staten  med  totalt  kr  57 510,-  (tvangsoppløsning).

-'7

Kjennelsen  meddeles  bostyreren  som forutsettes  å underrette  skyldneren,
konkursrekvirenten  og eventuelle  fordringshavere  som har reist  innsigelse  mot  at
behandlingen  innstil}es.
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