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KONKURSBO NR. 22-048720KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: NORKOS ENTREPRENØR AS, ORG. NR. 918 672 184 

 
Skiftesamling i ovennevnte bo avholdes tirsdag 16. august 2022 kl. 08.15 i Agder 

tingrett, Kristiansand tinghus, rettssal 6.  

 

I skiftesamlingen vil det også bli tatt stilling til om boet skal tre inn i og fortsette 

verserende rettssak (erstatningskrav etter aksjeloven) mot to av ledelsespersonene i 

Egda Eiendom AS (som gikk konkurs 16.12.2019).  

 

Boet har uansett ikke midler til å fortsette rettssaken, slik at dette eventuelt vil forutsette 

at noen av kreditorene vil garantere for omkostningene (herunder ev. sakskostnader 

tilkjent motparten).  

 

Bostyrer er av den oppfatning at det er tvilsomt om boet bør gå videre med saken, også 

om det eventuelt stilles garanti, og under henvisning til konkursloven § 118 bringes 

saken inn for skiftesamlingen.  

 

Dersom skiftesamlingen beslutter at boet ikke skal gå videre med saken, kan enhver 

fordringshaver som har møtt på skiftesamlingen og stemt mot vedtaket, ta opp saken på 

boets vegne innen en frist som retten fastsetter.  

 

Midlertidig innberetning er utarbeidet 28. juli 2022 og er sendt Agder tingrett via 

Aktørportalen. Videre er innberetningen lagt ut på Altinn/bosiden og sendes på denne 

måten til Konkursregisteret og til kreditorer som har bedt om tilgang til bosiden. Inn-

beretningen er også lagt ut på www.senum.no, Konkursbo. Innberetningen følger 

vedlagt til Skatteetaten og sendes også elektronisk dit.  
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Innberetningen oversendes vedlagt til Norkos Entreprenør AS v/Jarl Andersen Rippel 

og Nikolai Fjeldal Martinsen. Minst en av dem må møte i skiftesamlingen, hvis ikke det 

foreligger gyldig forfall.  

 

Adressater som mottar dette brevet uten vedlegg, oppfordres herved til å laste ned den 

midlertidige innberetningen fra www.senum.no, Konkursbo, eller kontakte mitt kontor 

for å få tilgang til Altinn/bosiden. Eventuelt kontakt mitt kontor dersom papirversjon 

ønskes tilsendt. 

 

Rettsbok fra skiftesamlingen, fremtidige skriv, sluttinnberetning m.v. vil bli sendt ut på 

samme måte som nærværende skriv og vil bli lagt ut på Altinn/bosiden og på 

www.senum.no, Konkursbo. 

 

 

Kristiansand, den 28. juli 2022 
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