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KONKURSBO NR. 22-079238KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: LASER CLINICS NORWAY AS, ORG. NR.  

921 115 261 – MIDLERTIDIG INNBERETNING       
 

0. Innledning:  
 
1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling mandag 15. august 2022 kl. 

08.30 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.  
 

I. Adressater for innberetningen: 
 
1. Agder tingrett, bo nr. 22-079238KON-TAGD/TKRI; sendes via Aktørportalen 

 2. Konkursdebitor v/Filipe Santos 

 Skatteetaten 

 Agder politidistrikt 

3. Sendes via Altinn/bosiden til:  

 Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 

 NAV Lønnsgaranti 

 Kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden.  

4. Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at 

innberetningen er lagt ut på www.senum.no og kan lastes ned derfra, samt at de 

som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. 
 

II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 
 
1. Laser Clinics Norway AS. Aksjeselskap.   

2. Forretningsadresse: Avenyen 3, 4636 Kristiansand.  

 Kristiansand kommune (4204).    

3. Organisasjonsnummer: 921 115 261.   

4. Bransje: Laserklinikk.      

 
www.advfellesskapet.no  
 
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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III. Konkursen: 

   

1. Agder tingrett åpnet konkurs 1. juni 2022 kl. 10.00.  

2. Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 

3. Fristdag: 31 mai 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 6. juli 2022. 

 

IV. Bobestyrelsen: 

 

1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 

4666 Kristiansand, telefon 38 17 89 40, e-post bhs@senum.no.   

2. Revisor: Statsautorisert revisor Kjell Arnvard foreslås oppnevnt som borevisor 

med begrenset mandat. 

3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt.    

 

V. Nærmere om konkursdebitor: 

A.  

1. Stiftet 25.06.2018, registrert i Foretaksregisteret 04.07.2018. 

   

2. Aksjekapital kr 200 000, meldt fullt innbetalt.  

 Opprinnelig aksjekapital kr 30 000. 25.10.2021 ble det registrert endring til 

kr 200 000. Det ble deretter gjennomført en fisjon med Santos Holding AS, org. 

nr. 928 318 826 som overtakende foretak, og i denne forbindelse ble aksje-

kapitalen nedsatt til kr 30 000, men endret igjen til kr 200 000 den 31.12.2021.  

       

3.   Stifter av selskapet: 

 Rita Precatado de Matos Ferreira Santos, Thulittveien 46, 4656 Hamresanden.  

 

4. Aksjeeier som har minst 20 % av aksjene:  

 Santos Holding AS, org. nr. 928 318 826 – 100 %.   

 Aksjene i Santos Holding AS eies 100 % av Filipe Santos.  

 

 Pr. 31.12.2018, 31.12.2019 og 31.12.2020 var aksjene i Laser Clinics Norway 

AS eid 100 % av Filipe Santos.  

 

5. Daglig leder:  

 Filipe Santos, f. 240983, Thulittveien 46, 4656 Hamresanden.    

 

 Tidligere daglig leder:  

 Rita Precatado de Matos Ferreira Santos, f. 040585, Thulittveien 46, 4656 

Hamresanden. Hun stod som daglig leder (og styreleder) da selskapet ble 

registrert, men Filipe Santos overtok allerede fra 16.07.2018.  

 

6. Styre:  

 Styreleder – enestyre:   

 Filipe Santos, f. 240983, Thulittveien 46, 4656 Hamresanden.    

mailto:bhs@senum.no
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7. Revisor:  

 Revisjonsfirma Danielsen & Co AS, org. nr. 987 195 452, Østre Strandgate 1, 

4610 Kristiansand – fra 05.10.2021. Selskapet hadde opprinnelig ikke revisor, 

men ble revisjonspliktig da driftsinntektene oversteg kr 5 mill.  

 

8. Regnskapsfører:  

 BDO AS, org. nr.  993 606 650, Fjellgata 6, 4612 Kristiansand.  

 

B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

 Felipe Santos er ikke registrert med roller i tidligere konkurser.  

 

 Han er registrert med én rolle i andre foretak:  

 928 318 826 Santos Holding AS – styreleder.  

 

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 25.06.2018 med vedtektsfestet formål: «Drift av laser-

klinikk – laserbehandling og alt som naturlig hører sammen med dette.».  

 

 Opprinnelig forretningsadresse var Malmbryggen 1, 4836 Arendal. I 2018 

flyttet selskapet til Kristiansand.  

 

 Virksomheten har vært drevet fra leide lokaler i Avenyen 3, Sørlandsparken, 

Kristiansand.  

 

2.  Årsregnskap t.o.m. 2020 er sendt Regnskapsregisteret.  

 Det er også fremlagt et årsregnskap for 2021, samt et regnskap for 2022 som er 

ført fram til begynnelsen av mai.  

 

3. I styremøte den 30. mai 2022 ble det besluttet å begjære oppbud, og oppbuds-

begjæringen innkom til tingretten 31. mai 2022. Virksomheten var da innstilt.   

 

4.  Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre 

formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og 

registerlovgivning mm.  

 

5.  Årsaker til konkursen:  

 

 I styremøtet 30.05.2022 der det ble besluttet å begjære oppbud, ble følgende 

protokollert:  

 «Styret gjennomgikk selskapets løpende virksomhet. Styret konkluderte med at 

selskapets drift og resultatutvikling var svært alvorlig. Med bakgrunn i dagens 

situasjon kan ikke styret forsvare fortsatt drift da løpende utgifter ikke vil kunne 

betales. Styret vurderer det slik at selskapet da er insolvent og at det må 

begjæres oppbud ved Kristiansand tingrett.» 
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 Filipe Santos opplyser at selskapet opplevde synkende kundetilstrømning og 

omsetning etter at Fædrelandsvennen og andre medier begynte å publisere 

negative saker om selskapet.  

 

 Videre opplyser Santos at det over en periode har vært gjort forsøk på å skaffe 

kapital til selskapet, bl.a. ved salg av eiendeler, men at dette ikke var 

tilstrekkelig til å unngå konkurs.  

 

 Konkursårsakene vil for øvrig bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen.  

 

B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 

 

 2018: 

 

 Driftsinntekter kr 4 295 572, driftsresultat (overskudd) kr 929 807,  

 ordinært resultat før skattekostnad (overskudd) kr 892 610,  

 årsresultat (overskudd) kr 747 223. 

 Anleggsmidler kr 2 187 339, omløpsmidler kr 99 193, 

 sum eiendeler kr 2 286 532, sum gjeld kr 1 509 309, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 777 223 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 2019: 

 

 Driftsinntekter kr 5 577 480, driftsresultat (underskudd) kr – 226 019,  

 ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr – 282 662,  

 årsresultat (underskudd) kr – 220 556. 

 Anleggsmidler kr 2 239 484, omløpsmidler kr 743 014, 

 sum eiendeler kr 2 982 498, sum gjeld kr 2 425 831, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 556 667 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 2020: 

 

 Driftsinntekter kr 7 564 963, driftsresultat (overskudd) kr 286 933,  

 ordinært resultat før skattekostnad (overskudd) kr 250 296,  

 årsresultat (overskudd) kr 195 417. 

 Anleggsmidler kr 1 612 302, omløpsmidler kr 414 390, 

 sum eiendeler kr 2 026 692, sum gjeld kr 1 274 608, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 752 084 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 Det bemerkes at balansetallene for 2019, slik de er gjengitt i 2020-regnskapet, 

avviker fra balansetallene slik de er gjengitt i 2019-regnskapet (uten at bostyrer 

foreløpig har noen forklaring på dette).   

 

 I notene til 2020-regnskapet, note 8 «Fortsatt drift», opplyses det:  
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 «Koronapandemien har hatt betydning i regnskapsåret. Klinikken var stengt i 3 

måneder og det er stipulert et omsetningstap på MNOK 1.  

 Koronapandemien anses allikevel ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om 

foretakets evne til fortsatt drift. Årsregnskapet er derfor avlagt under forut-

setning om fortsatt drift.» 

 

 2021: 

 

 Driftsinntekter kr 9 032 871, driftsresultat (underskudd) kr – 120 866,  

 ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr – 143 348,  

 årsresultat (underskudd) kr – 109 878. 

 Anleggsmidler kr 4 224 882, omløpsmidler kr 277 254, 

 sum eiendeler kr 4 502 163, sum gjeld kr 3 859 929, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 642 206 (aksjekapital kr 200 000).  

 

 Av de bokførte anleggsmidlene er kr 43 444 utsatt skattefordel.  

 

 Det er opplyst at selskapet i 2021 sysselsatte 2 årsverk.  

 

 Høsten 2021 ble det gjennomført en fisjon (deling av selskapet) med Santos 

Holding AS, org. nr. 928 318 826. Denne fisjonen må det sees litt nærmere på 

under den videre bobehandling.  

 

 Årsregnskapet for 2021 for Santos Holding AS viser at sum eiendeler var kr 0 

pr. 31.12.2021. Det er kunngjort at Foretaksregisteret har mottatt redegjørelse 

datert 31.12.2021 for inngåelse av avtale etter aksjeloven § 3-8 mellom Santos 

Holding AS og Filipe Santos.  

 

 Videre bemerkes at Santos Holding AS nå er meldt oppløst, og at ev. 

krav/innsigelser må meldes til Filipe Santos innen seks uker regnet fra 

04.07.2022.  

 

 2022:  

 

 Siste føring i hovedbok er 4. mai 2022.  

 Ut fra siste saldobalanse fremkommer følgende:  

 Driftsinntekter kr 2 440 307, driftsresultat (underskudd) kr – 1 523 839, 

 perioderesultat (underskudd) kr – 1 561 531.  

 

3. Insolvenstidspunkt:  

 

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

Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet 

innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. 
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 En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i slutt-

innberetningen.  

 

4.  Største antall ansatte: 3.  

 

VII. Boets stilling og status:   

 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen. Jostein Mellemstrand (Meljo Verdisikring) har bistått ved 

verdivurdering og salg. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.   

 

 Selskapet har leid kontor-/klinikklokaler i Avenyen 3 og lager/garasje på 

adresse Stemmane 22D, begge adresser i Sørlandsparken, 4636 Kristiansand.  

 

 Ved registrering av boet gjorde styreleder/daglig leder Filipe Santos gjeldende 

at han var eier av en rekke av gjenstandene i selskapets lokaler. Han viste til en 

utkjøpsavtale fra mars 2022, der han hadde motregnet et krav som han hadde 

mot selskapet, mot å få overført eierskap til diverse driftsmidler (bl.a. laser-

maskiner, behandlingsbenker og annet teknisk utstyr). I avtalen var verdien av 

utstyret satt til kr 740 576 eks. mva.  

 

 Bostyrer har under henvisning til Høyesteretts dom av 18.11.2021 i sak nr. 

HR-2021-2248-A lagt til grunn at selgeren må være fratatt rådigheten over 

løsøre (i dette tilfellet driftsmidlene) for at kjøper (i dette tilfellet Santos) skulle 

kunne oppnå rettsvern mot selgerens kreditorer. Ettersom gjenstandene fortsatt 

befant seg i selskapets lokaler, var slikt rettsvern ikke oppnådd, og boet har 

derfor konkludert med at driftsmidlene i sin helhet inngår som del av boets 

beslag, jfr. dekningsloven § 2-2. (Boet ville subsidiært – hvis rettsvern hadde 

vært oppnådd – begjært transaksjonen omstøtt etter dekningsloven § 5-5.) 

 

 Den samlede verdien av selskapets driftstilbehør/maskiner/utstyr/varelager er 

anslått til +/- kr 350 000. En tilhenger, Unsinn med reg. nr. KD 8311, er 

verdsatt til +/- kr 30 000, bl.a. på grunn av defekte bremser.  

 

 Med bistand fra Meljo Verdisikring er driftstilbehør og varelager solgt for 

kr 275 000 + 25 % merverdiavgift kr 68 750 = kr 343 750 inkl. mva., og til-

hengeren er solgt for kr 40 000 (ikke mva-pliktig fordi det påløper omregistre-

ringsavgift ved salg, jfr. merverdiavgiftsloven § 6-7 tredje ledd). Merverdi-

avgiftsbeløpet er innberettet og innbetalt til Skatteetaten, dvs. at netto salgssum 

eks. mva. er kr 315 000.  

 

 Det er påløpt salgsutgifter til Meljo Verdsikring med kr 31 500 + 25 % mva. 

kr 7 875 = kr 39 375 inkl. mva. Mva-beløpet er ført til fradrag i boets mva-

oppgave.  
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 Det vil si at innestående på boets konto nå utgjør kr (315 000 – 31 500 =) 

283 500.  

  

 De gjenstandene som kjøper ikke ønsket å overta, ble stående igjen i hhv. 

Avenyen 3 og Stemmane 22D. Disse gjenstandene ble ikke vurdert å ha noen 

verdi for boet.  

 

 Det følger av konkursloven § 117 b at bostyreren kan beslutte å oppheve 

konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. 

Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til 

skyldneren om at eiendelen er abandonert.  

 

 Bostyrer har den 20. juni 2022 besluttet å abandonere det som stod igjen av 

driftstilbehør og varelager i Avenyen 3, jfr. konkursloven § 117 b, og bostyrer 

har samme dag meddelt utleier at boet ikke trer inn i leieforholdet, jfr. 

dekningsloven § 7-10. 

 

 For lageret i Stemmane 22D var leieforholdet sagt opp forut for konkursen, og 

det ble opplyst at leien var forskuddsbetalt for hele leieperioden som løp fram 

til 30.06.2022. Bostyrer meddelte utleier den 7. juni 2022 at boet ikke trer inn i 

noe leieforhold, jfr. dekningsloven § 7-10. Etter at kjøper hadde tatt med seg 

det han ønsket å overta, meddelte bostyrer den 30. juni 2022 at boet aban-

donerer det som stod igjen i lokalene, jfr. konkursloven § 117 b.  

 

 Selskapet er eier av en bobil, Challenger V210 Premium 2021-modell med reg. 

nr. NH 12221. Denne stod ved konkursåpningen hos Sør-Caravan i Lillesand, 

som har verdivurdert bilen til kr 900 000. Santander Consumer Bank har 

tinglyst salgspant i bilen og har meldt krav i boet med kr 937 498,22.  

 

 Bostyrer har den 3. juni 2022 abandonert bilen, jfr. konkursloven § 117 b, da 

den ikke representerer noen verdi utover pantet.  

 

 DNB Bank ASA var selskapets bankforbindelse. På bedriftskontoen var saldo 

kr – 499,15 (saldo i bankens favør). På skattetrekkskonto var det innestående 

kr 33 020,04. Det ble meldt krav i boet om skyldig forskuddstrekk med 

kr 31 600,00, som bostyrer har fått DNB til å overføre til Skatteetaten. Dersom 

det ikke er ytterligere skyldig forskuddstrekk, vil Skatteetaten bli bedt om å 

frigi restbeløpet på konto. DNB har krevd motregning i overskytende beløp 

(men bankens krav er mindre enn det som i tilfelle vil være restbeløpet på 

konto, slik at det vil kunne komme et mindre beløp til boet).  

 

 Nets opplyser at Laser Clinics Norway AS har en tilgodesaldo på kr 20 455,95 

som gjelder betalinger med kredittkort. Nets vil holde på beløpet i 120 dager for 

tilfelle av at det innkommer reklamasjonssaker fra kunder. Beløpet, ev. med 

fratrekk for reklamasjoner, vil bli utbetalt til boets konto pr. 1. oktober 2022.  
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 Styreleder/daglig leder opplyser at det ikke er noen utestående fordringer som 

vil kunne medføre noen innbetaling.  

 

 Det er hittil ikke påvist andre aktiva i boet.  

  

 Sum aktiva i boet så langt: Kr 315 000. 

   

 Konkursboet er registrert med eget org.nummer i Merverdiavgiftsregisteret og 

vil få fradrag for inngående merverdiavgift, herunder merverdiavgiften av 

bostyrers salær. 

 

 Legalpant, panteloven § 6-4: 

 

 Forut for abandonering av bobilen har Santander Consumer Bank bekreftet at 

de vil utbetale legalpantemidler med 5 % av oppnådd salgssum, dersom boet 

eventuelt har behov for midler til bobehandlingen utover de midlene som ellers 

er i boet. Slik dette boet nå ligger an, antas det som utgangspunkt at det ikke vil 

bli behov for legalpantemidlene.  

  

 Garanti for boomkostninger:  

 

 Staten garanterer for boomkostninger med inntil kr 61 150 (50 ganger retts-

gebyret). Sannsynligvis blir det ikke behov for garantimidlene.  

 

 Lønnsgarantisakene:  

 

 NAV Lønnsgaranti dekker merarbeid ved behandling av lønnsgarantisakene, 

dersom boets midler eventuelt ikke er tilstrekkelige, jfr. lønnsgarantiforskriften 

§ 7-2. Det vil antagelig være tilstrekkelige midler i boet til også å dekke 

omkostningene ved bostyrers arbeid med lønnsgarantisakene.  

 

2. Omstøtelige forhold:  

 

 Boet har så langt ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for krav om 

omstøtelse etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i 

dekningsloven. Mht. gjenstandene som Filipe Santos påberopte seg å ha kjøpt 

(og gjort opp ved motregning), ble dette spørsmålet, slik det fremgår ovenfor, 

løst ut fra rettsvernreglene, men ville ellers ha foranlediget et omstøtelseskrav 

etter dekningsloven § 5-5.  

 

5. Boets gjeld: 

 

 Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 6. juli 2022. 

 Det er hittil meldt 21 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges.  
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 Sum hittil meldte krav    kr 2 361 134,32 

 Herav pantesikret    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II    kr 0,00 

   

 Kravet fra Santander Consumer Bank AS, fordring nr. 1, er pantesikret så langt 

pantet rekker.  

 

 Det er f.t. ingen krav meldt med prioritet klasse II. Skatteetaten – Skatteinn-

kreving meldte krav om skyldig forskuddstrekk kr 31 600, men dette beløpet 

stod på skattetrekkskonto og er inndekket derfra, slik som angitt foran på s. 7.  

 

 Fordring nr. 2, 8, 13 og 20 er krav fra pasienter som enten har forskuddsbetalt 

for behandlinger som ikke er utført, eller som gjør gjeldende at de har krav på 

tilbakebetaling fordi behandlingen ikke har vært tilfredsstillende. Av person-

vernhensyn er disse fire kreditorenes navn utelatt fra den versjonen av inn-

stillingslisten som gjøres offentlig tilgjengelig på www.senum.no.  

 

 Lønnskrav:  

  

 Selskapet hadde tre ansatte. En av disse var daglig leder og eneaksjonær (via 

holdingselskapet) Filipe Santos, som pga. sin eierandel i selskapet ikke er 

berettiget til dekning fra NAV Lønnsgaranti. Bostyrer har meddelt de ansatte 

oppsigelse, og det er samtidig meddelt at boet ikke trer inn i noen av arbeids-

avtalene, jfr. dekningsloven § 7-11.  

 

 Dekningsberettigede krav på lønn/feriepenger blir sendt NAV Lønnsgaranti, 

som ved utbetaling trer inn som kreditor i boet med prioritet klasse I for sitt 

regresskrav.  

 

 Ettersom lønnsgarantien bare dekker lønn i én måned etter konkursen, har en 

arbeidstaker meldt krav i boet for lønn i ytterligere to måneder i h.t. arbeids-

avtalen (der det var avtalt 3 måneders oppsigelsestid). Dekningsloven gir i noen 

tilfeller et lønnskrav prioritet selv om det ikke dekkes av lønnsgarantien, men 

ikke i dette tilfellet, da krav for oppsigelsestid utover de oppsigelsesfrister som 

følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (og som i dette tilfellet er én måned), er å 

anse som et ordinært, uprioritert krav i boet.  

 

VIII. Kreditorenes stilling: 

 

1.  På det nåværende tidspunkt kan det ikke sies noe sikkert om i hvilken 

utstrekning det eventuelt vil kunne bli dividendeutbetaling til ordinære, 

uprioriterte krav, da dette vil avhenge av størrelsen på de prioriterte lønns-

kravene (og om det ev. skulle bli meldt andre prioriterte krav).   

 

http://www.senum.no/
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Det  vil  bare bli  foretatt  formell  prøving  av kravene  som er meldt  i boet,  i den

utstrekning  det  vil  kunne  bli  utbetaling/dividende  til  disse.

IX. Straffbare  forhold:

Spørsmålet  om  eventuelle  straffbare  forhold  vil  bli  behandlet  i  slutt-

innberetningen.

Som  foreskrevet  i konkursloven  § 122 a, jfr.  § 120 første  ledd  m. 5, er det den

13.06.2022  etablert  kontakt  med  Agder  politidistrikt,  som også  mottar  kopi  av

innberetningen.

Det  er ikke  påvist  forhold  som  kan  gi gnumag  for  å anta at Finanstilsynet  skulle

utferdige  sanksjoner  mot  selskapets  revisor  etter  revisorloven  §§ 9-1 og  9-2.

Karantenebetingende  forhold:

Blir  behandlet  i sluttinnberetningen.

XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og  fremdriftsplan:

Bobehandlingen  er allerede  kommet  forholdsvis  langt,  men  det gjenstår  bl.a. å

se nærmere  på fisjonen  som  ble  foretatt  i2021.  Videre  må det konkluderes  mht.

konkursårsaker,  insolvenstidspunkt  og  ev.  straffbare/karantenebetingende

forhold,  og lønnsgarantisakene  må ferdigbehandles.

Blant  annet  på grurm  av lønnsgarantisakene  er det litt  vanskelig  å ha noen  klar

formening  om  hvor  lang  tid bobehandlingen  kan  forventes  å ta,  men

antydningsvis  ca. 1/2 år fra  første  skiftesamling.

Kristiansand, den 21. august 2022



REGISTRERING  I KONKURSBO  NR  22-079238KON-T  AGD/TKRI

LASER  CLINICS  NORWAY  AS,  AVENYEN  3, 4636  KRISTIANSAND

(Org.  nr.  921 115  261)

Registrering  ble  påbegynt  1. juni  på bostyrers  kontor  klokken  15:00,  og fortsatte  med  befaring

iselskapets  lokaler  iAvenyen  den  2. juni  klokken  09:00.  Styrets  leder  Filipe  Santos  og hans

ektefelle  Rita  Santos  var  til  stede.

Santos  opplyser  at det  har  vært  stor  aktivitet  i selskapet  frem  til  Fædrelandsvennen  begynte  å

publisere  negative  saker  om  selskapet  våren  2022,  og at dette  førte  til  at kundetilstrømningen

sank  betraktelig.  Santos  opplyser  at han  over  en periode  har  forsøkt  å selge  en rekke  av

selskapets  eiendeler  for  å skaffe  kapital  til  selskapet.  Ettersom  dette  ildce  har  lyktes,  så han

ingen  annen  løsning  enn å begjære  oppbud,  som  da var  den  direkte  årsaken  til

konkursåpningen.

Det  er tre  ansatte  i selskapet.  Opplysningene  i oppbudsbegjæringen  er feilaktige,  idet  ingen  av

arbeidsforholdene  er avsluttet.  Santos  opplyser  at 6n av de ansatte  er permittert,  og at hans

ektefelle  og ham  selv  er de øvrige  ansatte.  Det  har  vært  flere  andre  som  har  drevet  egne

enkelpersonfortak  som  har  bistått  ved  behov,  men  etter  det  opplyste  er slike  avtaler  nå

terminert.

Selskapets  regnskap  er ført  av BDO,  v/Heruik  Jørgensen.

Konkursforetaket  har  leid  kontor/klinikk-lokaler  iAvenyen  3, og et lager/garasje  på

Stemmane  22D.  Det  er opplyst  at utleier  av lokalene  hvor  klinikken  er etablert  er Mosvold  &

co AS  v/Henning  Isaksen,  mens  lageret  er utleid  av Sternmane  22D  AS  v/  Kenneth

Abrahamsen.

Klinikken  består  av et resepsjonsområde,  et personalrom  og flere  behandlingsrom.  Det

befinner  seg mye  spesialutstyr  for  laserbehandling,  fettsuging,  "spray-tan",  o.l.

Utstyret  et spesialtilpasset  og kalibrert  for  bruk  i lokalene,  og etter  det  opplyste  vil  en flytting

medføre  at mye  av utstyret  må  re-kalibreres,  og at dette  er svært  kostbart.

Felipe  Santos  har  selv  påberopt  seg eierskapet  til  en rekke  gjenstander  (bla.

behandlingsbenker  og lasermaskiner  og mye  annet  spesialutstyr),  og opplyser  at han  har  kjøpt

disse  av selskapet  med  bistand  fra  BDO.  BDO  er kontaktet  og bedt  om  å oversende

dokumentasjon  knyttet  til  dette.

I lagerlokalene  er det  oppbevart  bla.  verktøy/utstyr  og en skaptilhenger  av merket  Unsinn.

Santos  opplyser  at tilhengeren  ikke  er i kjørbar  stand  pga.  defekte  bremser.  Det  er også  noe

spesialutstyr  til  klinikken,  samt  en tredemølle  og diverse  elektronisk  utstyr  (herunder  en

kostbar  prosjektor  av merket  "SI").  Santos  har  påberopt  seg eierskapet  til  flere  av

gjenstandene  også  på lageret.

Jostein  Mellemstrand  har  bistått  ved  verdivurdering  av selskapets  driftstilbehør.

Driftstilbehøret  er vanskelig  å verdsette.  Det  er stort  sett  spesialutstyr  med  en noe  begrenset



gruppe  kjøpere/brukere.  Det  er også  uklart  hva  en eventuell  flytting  fra  lokalene  vil  kunne

innebære  for  verdien,  i motsetning  til  dersom  forutsetningen  er fortsatt  drift  fra  de samrne

lokalene.

Etter  en helhetsvurdering  hvor  ovenstående  er hensyntatt,  vurderes  verdien  av det  totale

driftstilbehøret  å være  i størrelsesordenen  +/-  kr  350  ooo,-.

Det  ble  tatt  noen  bilder  som  er overlevert  til  bostyrer.

Konkursforetaket  har  etter  det  opplyste  ingen  løpende  leasingavtaler.

Ifølge  det  sentrale  Motorvognregisteret  er konkursforetaket  registrert  som  eier  av følgende

kjøretøy:

NH12221  -  Challenger  V210  Premium,  2021.  Oppbevares  hos Sør  Caravan  i Lillesand,  som

har  verdivurdert  kjøretøyet  til  kr  900  ooo,-.

KD83  11-  Unsinn  tilhenger,  2020.  Tilhengeren  har  noe  skader,  bl.a.  defekte  bremser,  og

verdien  vurderes  skjønnsmessig  å utgjøre  +/-+-  kr  30 000,-

Santos  opplyser  at det  ikke  er utestående  fordringer  som  vil  kunne  medføre  noen  innbetaling.

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

Kristiansand,  2. juni  2022

Eivind  ordb  Johnsen

advokat



KONKURSBO NR. 22-079238KON-TAGD/TKRI VED AGDER TINGRETT: LASER CLINICS NORWAY AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1

NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI.

1. Santander Consumer Bank AS 937 498,22kr        

Lån nr. 23473126

Postboks 177

1325 Lysaker

2. Krav fra tidlligere pasient 2 600,00kr            

3. DNB Bank ASA 499,15kr               

Postboks 1600

0021 Oslo

4. Skatteetaten 56,00kr                 

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

5. Isabel Maria 24 235,92kr          

Faktura 0016 og 0017

isabel.maria.lcn@gmail.com

(EUR 2.400,-)

6. Utgår

7. F.J. Andreassen 25 940,00kr          

Faktura nr. 1027

Gislemyrveien 2 A

4621 Kristiansand

8. Krav fra tidlligere pasient 4 667,00kr            

9. Sør Caravan AS 11 900,00kr          

Faktura 1003104

Skytterheia 3

4790 Lillesand

10. Rita Santos 160 000,00kr        

rita.pmf.santos@gmail.com

11. Norsk Medisinaldepot AS v/ 1 570,11kr            

Intrum AS

Ref. 34109578

Postboks 7055

3007 Drammen

12. Advokatfirmaet Danielsen & Co AS 347 812,50kr        

Ref. 12304914 AE

Postboks 6655 St.Olavs Plass

0129 Oslo
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13. Krav fra tidlligere pasient 8 750,00kr            

14. Fyrstikktorget apotek 15 500,00kr          

Webpharma SPT AS

0661 Oslo

Att: Jan-Henrik Døhlen

jhd@novateam.no

15. Filipe Santos 665 487,89kr        

Thulittveien 46

4656 Hamresanden

16. Agder Energi Nett 413,17kr               

Ref: AE Nett:2415728

kundesenter.nett@ae.no

krs@kredinor.no 

17. BDO AS Agder v/ 21 615,74kr          

Visma Financial Solutions AS

Saksnr. 2406425

backoffice@visma.com

18. Utgår

19. BDO AS Agder v/ 9 129,62kr            

Visma Financial Solutions AS

Saksnr. 2410061

backoffice@visma.com

20. Krav fra tidlligere pasient 50 000,00kr          

21. Skatteetaten - Skatteinnkreving 73 459,00kr          

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Til sammen 2 361 134,32kr     -kr                  -kr                   -kr                 -kr                 -kr                -kr                
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