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Dette skriv sendes til alle kjente kreditorer. Utsendelsen bygger på de opplysninger som vi har fått fra konkursdebitor. Dersom dette skriv 
sendes en avis el.lign., er det fordi avisen står oppført som kreditor i konkursdebitors regnskaper, og dette skriv er ingen annonsebestilling.  
1 eks. av dette skriv er sendt konkursdebitor og tingretten.  
 

KONKURSKUNNGJØRING 
 
Agder tingrett har åpnet konkurs med undertegnede som bostyrer i nedenfornevnte bo: 
 
Konkursbo nr. 22-079238KON-TAGD/TKRI 
 
Konkursdebitor: Laser Clinics Norway AS, org. nr. 921 115 261, 
Avenyen 3, 4636 Kristiansand.  
 
Konkurs åpnet: 01.06.2022. Fristdag: 31.05.2022 (dato for fristberegning etter dekningsloven). 
 
Krav i boet må meldes til undertegnede bostyrer innen nedenfornevnte frist. Bare fordringer som blir 
anmeldt og godkjent i boet, medregnes i konkursen. Kravene må dokumenteres, og det må opplyses om 
de er sikret med pant eller lignende og om det finnes solidariske ansvarlige.  
Krav kan sendes pr. post (Advokat Bjørn Hübert Senum, Postboks 737, 4666 Kristiansand) eller pr. 
e-post, bhs@senum.no. Når krav er mottatt og registrert, sender vi dere en bekreftelse. Det er derfor 
unødvendig å sende fordringsanmeldelser rekommandert.  
 
Frist for fordringsanmeldelser: 06.07.2022. 
Hvis salgspant påberopes, må det straks gis beskjed til mitt kontor. 
 
Fordringshaverne innkalles til første skiftesamling til tid og sted som nedenfor angitt. Første skifte-
samling skal behandle foreløpig orientering om boet, samt spørsmålet om eventuell oppnevnelse av 
kreditorutvalg og revisor. Fordringshaverne har stemmerett i boet og oppfordres til å møte på skifte-
samlingene, men det er ingen møteplikt for andre enn konkursdebitor.   
 
Første skiftesamling avholdes: Mandag 15. august 2022 kl. 08.30 i Kristiansand tinghus, rettssal 6, 
Tollbodgata 45, Kristiansand.  
 
Oppdatert informasjon om bobehandlingen blir lagt ut på www.senum.no og på bosiden/Altinn.  
Vennligst angi i fordringsanmeldelsen dersom dere ønsker tilgang til bosiden/Altinn.  
 

Kristiansand, den 1. juni 2022 
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Advokatene MNA i kontorfellesskap: 
 
Bjørn Hübert Senum  
Åse Johnsen Drabløs 
Lars Faye Ree 
Øystein Vikstøl 
Eirik Glad Balchen 
Marius André Stokke   
Bjørge Usterud Tveito  
Fredrik Engenes 
  
Ansatt advokat Eivind Nordby Johnsen 
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