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Tingrettsdommer Ben Fegran

Skiftesamling $ 78 første ledd nr. 3

NORKOS ENTREPRENØR AS, dets konkursbo

lngen begrensninger i adgangen til otfentlig gjengivelse



Til stede: Bostyreren, advokat Bjørn Htibert Senum og medhjelper

advokat Eivind Nordby Johnsen, Dag Preben Skårdal og

advokat Christian Bohne.

Bostyreren framla innberetning med registrering av boet og ga en redegjørelse.

Innberetningen ble godtatt som innberetning etter konkursloven $ 120. Det var anledning til

spørsmål og bemerkninger.

Dersom bobehandlingen tar mer enn tre måneder, skal bostyreren uoppfordret gi retten en

kort orientering om framdriften. Deretter skal slik orientering gis uoppfordret hver tredje

måned hvis ikke retten bestemmer noe annet.

Det var anledning til bemerkninger om oppnevning av kreditorutvalg og borevisor

Borevisor oppnevnes ikke. Oppgavene etter konkursloven $ 90 annet ledd nr. 2 skal utføres

av retten.

Kreditorutvalg ble ikke oppnevnt

Det er stanset en pågående sivil tvist vedrørende erstatning etter aksjeloven mot to

ledelsespersoner i Egda Eiendom AS. Bostyrer opplyser at boet ikke har midler til å fortsette

tvisten og er uansett av den oppfatning at det er tvilsomt om boet bør gåvidere med saken. I

henhold til konkursloven $ I 18 ble skiftesamlingen foreholdt spørsmålet hvorvidt noen av

de fremmøtte fordringshavere ønsker å ta opp saken på boets vegne. Det var ingen som på

forhand hadde varslet bostyrer om at de ønsket dette. Heller ikke i skiftesamlingen var det

noen fordringshaver som ønsket å ta saken opp på boets vegne. Det ble derfor konkludert

med at ingen fordringshaver ønsket å fortsette sak2l-l2523ITVI-TAGD/TKRI. Boets

mulige rett i denne saken blir derfor ikke å forfølge videre.

Det var ikke ytterligere bemerkninger

Retten hevet



k
Ben F

Det forutsettes at bostyreren i nødvendig utstrekning sender kopi av rettsboken til debitor og

kreditorene.


