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KONKURSBO NR. 22-134711KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: OCEAN INFINITY GROUP HOLDING (NORWAY) 

AS, ORG. NR.  914 730 880 – MIDLERTIDIG INNBERETNING       
 

0. Innledning:  
 
1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling onsdag 19. oktober 2022 kl. 

08.30 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.   
 

I. Adressater for innberetningen: 
 
1. Agder tingrett, bo nr. 22-134711KON-TAGD/TKRI; sendes via Aktørportalen 

 2. Konkursdebitor v/Oliver Plunkett, Christoffer André Jørgenvåg og Oskar 

Mykland 

 Skatteetaten 

3. Sendes via Altinn/bosiden til:  

 Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 

 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. Ocean Infinity Group Holding (Norway) AS. Aksjeselskap.   

Andre tidligere/aktuelle foretaksnavn: Red Rock AS, Crane1 AS. 

2. Forretningsadresse: Buråsen 30, 4636 Kristiansand.  

 Kristiansand kommune (4204).  

3. Organisasjonsnummer: 914 730 880.   

4. Holdingselskap.      
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III. Konkursen: 

   

1. Agder tingrett åpnet konkurs 21. september 2022 kl. 13.55.  

2. Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 

3. Fristdag: 21. september 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 17. oktober 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: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt.  

3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt.    

 

V. Nærmere om konkursdebitor: 

A.  

1. Stiftet 19.11.2014, registrert i Foretaksregisteret 06.01.2015 med foretaks-

navnet Red Rock AS.  

 Selskapet ble i 2021 kjøpt opp av Ocean Infinity og inngikk dermed i det 

internasjonale Ocean Infinity Group konsernet.  

 Foretaksnavnet ble 26.03.2022 registrert endret til Ocean Infinity Group 

Holding (Norway) AS.  

 Den 20.09.2022 ble det vedtatt å endre foretaksnavnet tilbake til Red Rock AS, 

og dette ble kunngjort av foretaksregisteret 26.09.2022, altså etter konkurs-

åpning. Den påfølgende dag, 27.09.2022, ble det kunngjort navneendring til 

Crane1 AS (med tilhørende vedtektsendring), som også hadde 20.09.2022 som 

vedtektsdato.  

 Selskapets foretaksnavn er dermed pr. i dag egentlig Crane1 AS, men konkurs-

boet forholder seg til det navnet som selskapet var registret med da konkursen 

ble åpnet, Ocean Infinity Group Holding (Norway) AS.  

 

2. Aksjekapital kr 122 221, meldt fullt innbetalt.  

Opprinnelig aksjekapital kr 100 000, forhøyelse til kr 111 110 registrert 

23.07.2018, endring til kr 122 221 registrert 31.12.2021.  

  

3.  4. Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene:  

 Ocean Infinity Group Limited, registrert på Cayman Islands med reg. nr. 

308429 – 100 %.  

  

 Før selskapet ble kjøpt opp av Ocean Infinity var det (pr. 31.12.2020) følgende 

aksjeeiere som eide minst 20 % hver av aksjene:  

 Jørgenvåg Holding AS, org.nr. 896 496 212, 49,5 % (selskapet eies 100 % av 

Christoffer A. Jørgenvåg). 

 VSD Holding AS, org. nr. 996 496 120, 40,5 % (selskapet eies 100 % av Vidar 

Hansen).  

 

mailto:bhs@senum.no
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5. Daglig leder:  

 Christoffer André Jørgenvåg, f. 220986, Guldmandsveien 17, 4876 Grimstad.    

 Han har vært daglig leder fra selskapet ble etablert.  

  

6. Styre:  

  

 Styreleder: Oliver Plunkett, f. 070472, The Haven Barden Road, Speldhurst, 

Tunbridge Wells, TN3 0QH, UK.   

 Han ble registrert som ny styreleder 31.12.2021 – og er også CEO i det inter-

nasjonale Ocean Infinity.  

 

 Styremedlemmer:  

 Christoffer André Jørgenvåg, f. 220986, Guldmandsveien 17, 4876 Grimstad.    

 Han har vært styremedlem fra selskapet ble etablert.  

 

 Oskar Mykland, f. 091266, Skarpelunden 3 B, 4623 Kristiansand. 

 Han har vært styremedlem fra 31.12.2021.  

  

 Tidligere styreleder:  

 Vidar Hansen, Østerøy, 4780 Brekkestø.  

 

 Tidligere styremedlemmer:  

 Øyvind Mydland 

 Arnt Olaf Knutsen 

   

7. Revisor:  

 Deloitte AS, org. nr. 980 211 282, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo. 

 

8. Regnskapsfører:  

 Selskapets regnskaper er blitt ført internt i konsernet med skybasert regnskaps-

system, Xledger.  

 

B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

a. Daglig leder Christoffer André Jørgenvåg:  

 

 Roller i andre konkurser:  
 
 997 388 232 Ocean Infinity Marine (Norway) AS, daglig leder og styremedlem. 

Dette selskapet ble tatt under konkursbehandling samtidig med nærværende 

selskap den 21.09.2022 og har saksnr. 22-134725KON-TAGD/TKRI og samme 

bostyrer. Også for dette selskapet ble det etter konkursåpning registrert endring 

av foretaksnavn (registrert 28.09.2022), slik at selskapet nå heter Crane3 AS 

(men konkursboet heter Ocean Infinity Marine (Norway) AS).  
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 Roller i andre foretak:  
 
 996 496 589 Crane5 AS (tidligere: Ocean Infinity.AI AS; navneendring 

registrert 28.09.2022), daglig leder og styremedlem.  

 994 588 982 Crane2 AS (tidligere Ocean Infinity Solutions AS; navneendring 

registrert 28.09.2022), styremedlem.  

 841 955 412 Crane4 AS (tidligere Ocean Infinity Stepchange AS; navneendring 

registrert 30.09.2022), styremedlem.  

 896 496 212 Jørgenvåg Holding AS, daglig leder og styreleder. 

 993 487 805 Jørgenvåg Consulting, innehaver og daglig leder.  

 899 261 852 Maritimt Forum Sør, styreleder. 

 

 b. Styreleder Oliver Plunkett:  

 

 Roller i andre konkurser:  
 
 997 388 232 Ocean Infinity Marine (Norway) AS, styreleder. Konkursbo nr.  

22-134725KON-TAGD/TKRI, konkurs åpnet 21.09.2022. Navneendring til 

Crane3 AS registrert 28.09.2022 (etter konkursåpningen).  

 

 Roller i andre (norske) foretak:  
 
 996 496 589 Crane5 AS (tidligere: Ocean Infinity.AI AS; navneendring 

registrert 28.09.2022), styreleder – registrert fratrådt 28.09.2022.  

 994 588 982 Crane2 AS (tidligere Ocean Infinity Solutions AS; navneendring 

registrert 28.09.2022), styreleder – registrert fratrådt 28.09.2022. 

 841 955 412 Crane4 AS (tidligere Ocean Infinity Stepchange AS; navneendring 

registrert 30.09.2022), styreleder – registrert fratrådt 30.09.2022. 

 

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 19.11.2014 med foretaksnavnet Red Rock AS og med 

vedtektsfestet formål: «Å investere andre selskaper samt det som naturlig står i 

forbindelse med dette».  

 

 Selskapet har vært et holdingselskap, og ved konkursåpningen var selskaps-

strukturen som følger:  
 
 Ocean Infinity Group Holding (Norway) AS var eier av 100 % av aksjene i:  

 997 388 232 Ocean Infinity Marine (Norway) AS (Crane3 AS), konkurs. 

 994 588 982 Ocean Infinity Solutions AS (Crane2 AS). 

 841 955 412 Ocean Infinity Stepchange AS (Crane4 AS). 

 996 496 589 Ocean Infinity.AI AS (Crane5 AS). 
  
 I tillegg var selskapet eier av aksjene i det britiske selskapet 

 Ocean Infinity Marine (UK) Limited, company number SC680038. 

 Det er opplyst at det ikke er noen aktivitet i selskapet, som for 2021 har levert 

regnskap for «a dormant company» (med ingen omsetning).  
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 Datterselskapene Ocean Infinity Marine (Norway) AS og Ocean Infinity 

Solutions AS har videre vært eiere av hvert sitt selskap i Romania, hhv. Ocean 

Infinity Romania SRL og Ocean Infinity Tech SRL (de rumenske selskapene er 

dermed Ocean Infinity Group Holding (Norway) AS’ datterdatterselskap). 

 

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

 

 Det er også fremlagt et regnskap for 2021 og et foreløpig regnskap pr. 30. juni 

2022.  

 

3. I styremøte 20.09.2022 ble det besluttet å begjære oppbud. Virksomheten var 

igangværende, men det var ingen ansatte i Ocean Infinity Group Holding 

(Norway) AS (bare i datterselskapene). 

 

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 20.09.2022 der det ble besluttet å begjære oppbud, ble følgende 

protokollert:  

 

 «I etterkant av styremøtet avholdt i går, den 19. september 2022, har styret blitt 

informert om at diskusjonene mellom representantene fra de selgende aksjo-

nærene og selskapets morselskap ikke har lykkes. Styret har undersøkt ulike 

muligheter for å sikre videre drift, men ikke funnet noen løsning. 

 

 Som en følge derav, er selskapet ikke i en finansiell posisjon hvor det kan 

oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og betalingsudyktigheten 

er ikke forbigående. Selskapets eiendeler og inntekter anses ikke å kunne gi full 

dekning for selskapets forpliktelser. Selskapet er med dette insolvent og 

vilkårene for å begjære konkurs foreligger, jf konkursloven § 60, jf §§ 61, 62 

og 66.» 

  

 Konkursårsakene vil for øvrig bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen.  

 

B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 

 

 2016: Driftsinntekter kr 0, årsresultat (underskudd) kr – 26 000. 

 2017: Driftsinntekter kr 0, årsresultat (underskudd) kr – 151 000. 

 2018: Driftsinntekter kr 0, årsresultat (underskudd) kr – 399 000. 

 (Tallene for 2016 – 2018 er hentet fra proff.no) 
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 2019: 
 

 Driftsinntekter kr 0, driftsresultat (underskudd) kr – 538 000,  

 årsresultat (underskudd) kr – 692 000. 

 Anleggsmidler (investeringer i datterselskap og lån til foretak i samme konsern) 

kr 35 329 000, omløpsmidler kr 8 376 000, 

 sum eiendeler kr 43 705 000, sum gjeld kr 34 537 000, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 9 168 000 (aksjekapital kr 111 000, 

overkurs kr 9 057 000).  
 
 Konsernregnskap 2019:  
 
 Driftsinntekter kr 107 166 000, driftsresultat (overskudd) kr 5 331 000, 

 årsresultat (overskudd etter skatt) kr 3 867 000. 

 Anleggsmidler kr 14 626 000, omløpsmidler kr 81 133 000, 

 sum eiendeler kr 95 759 000, gjeld kr 92 923 000, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 2 835 000. 

  

 2020: 
 

 Driftsinntekter kr 500 000, driftsresultat (underskudd) kr – 1 083 000,  

 årsresultat (underskudd) kr – 1 188 000. 

 Anleggsmidler (investeringer i datterselskap og lån til foretak i samme konsern) 

kr 61 249 000, omløpsmidler kr 6 504 000, 

 sum eiendeler kr 67 753 000, sum gjeld kr 59 772 000, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 7 980 000 (aksjekapital kr 111 000, 

overkurs kr 7 869 000).  

 

 Konsernregnskap 2020:  
 
 Driftsinntekter kr 94 008 000, driftsresultat (underskudd) kr – 19 033 000, 

 årsresultat (underskudd etter skatt) kr – 20 606 000. 

 Anleggsmidler kr 19 304 000, omløpsmidler kr 105 037 000, 

 sum eiendeler kr 124 341 000, gjeld kr 142 111 000, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 17 771 000. 

 

 Revisor har ingen merknader til selskapsregnskapet og konsernregnskapet, men 

har følgende presisering:  

 «Konsernet har anstrengt likviditet og negativ bokført egenkapital. Fortsatt 

drift er avhengig av positive resultater i fremtiden eller tilførsel av ny kapital, 

se omtale i note 18. Bokført utsatt skattefordel er avhengig av fremtidig skatte-

pliktig inntekt. Videre vil vi presisere at aktiverte utviklingskostnader sin verdi 

er avhengig av vellykket kommersialisering av konsernets teknologi. Vår 

konklusjon er ikke modifisert som følge av disse forholdene.  

 Videre vil vi presisere at bokført verdi av aksjer i datterselskap samt utlån til 

disse, er avhengig av vellykket kommersialisering av prosjekter under utvikling 

i disse selskapene og omstilling for å oppnå fremtidig resultatforbedring.» 
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 I note 18 som revisor henviser til, opplyses følgende (selskapet hadde tillatelse 

til å utarbeide årsregnskap og årsberetning på engelsk):  

 

 “There is an inherent risk associated with short- and long-term liquidity in the 

group as the markets in which the group companies operate are constantly 

evolving. Management has a continuous focus to ensure that liquidity is always 

satisfactory. Projects with milestone payments are subject to changes in 

working capital. Mangement’s focus on liquidity is therefore important to 

ensure fulfilment of the group’s obligations, especially in an industry that has 

been characterized by significant uncertainty and volatility over the past four 

years. 

 Red Rock AS is now in the process of completing a capital raising of up to NOK 

50 million to strengthen the group companies’ liquidity position.” 

  

 Det er videre bekreftet at regnskapet er satt opp under forutsetningen om fort-

satt drift, og at denne forutsetningen er til stede. “The basis for this can be 

found in the group’s long-term forecasts.” 

 

 2021: 

 

 Driftsinntekter kr 0, driftsresultat (underskudd) kr – 2 637 000,  

 årsresultat (underskudd) kr – 6 957 000. 

 Anleggsmidler (investeringer i datterselskap og lån til foretak i samme konsern) 

kr 71 723 000, omløpsmidler kr 2 447 000, 

 sum eiendeler kr 74 171 000, sum gjeld kr 45 647 000, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 28 524 000 (aksjekapital kr 122 000, 

overkurs kr 28 402 000).  

 

 Konsernregnskap 2021:  

 

 Driftsinntekter kr 78 777 000, driftsresultat (underskudd) kr – 72 770 000, 

 årsresultat (underskudd etter skatt) kr – 68 260 000. 

 Anleggsmidler kr 26 498 000, omløpsmidler kr 117 771 000, 

 sum eiendeler kr 144 269 000, gjeld kr 203 008 000, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 58 739 000. 

 

 Regnskapet er ikke fastsatt som selskapets årsregnskap, men er et utkast til 

årsregnskap. Det er ikke fremlagt revisjonsberetning.   

   

 2022:  

 

 Regnskap pr. 30.06.2022 for Ocean Infinity Holding (Norway) AS:   

 Driftsinntekter kr 0, driftsresultat (underskudd) kr – 1 812 788,  

 Perioderesultat (underskudd) kr – 1 806 068.   
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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. 

 

 En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i slutt-

innberetningen.  

 

4.  Største antall ansatte: 0.  

 

VII. Boets stilling og status:   

 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.   

 

 Verdiene i selskapet består i hovedsak av aksjer i datterselskapene og krav mot 

disse, samt bankinnskudd.  

 

 Selskapets bankforbindelse Danske Bank har meldt krav i boet på totalt 

kr 5 470 977,17. Bankens krav er på kr 1 793 400,27 pluss to garantier på hhv. 

kr 2 097 500 og USD 152 370. Som sikkerhet har banken pant i aksjene i 

Ocean Infinity Stepchange AS (Crane4 AS) og Ocean Infinity Solutions AS 

(Crane2 AS), samt selvskyldnerkausjoner fra Ocean Infinity Marine (Norway) 

AS (Crane3 AS) og Ocean Infinity Solutions AS (Crane2 AS).  

 

 Banken har videre realkausjoner i form av pant i varelager, driftstilbehør og 

factoring i Ocean Infinity Marine (Norway) AS (Crane3 AS), factoringavtale 

og pant i driftstilbehør i Ocean Infinity Solutions AS (Crane2 AS), samt 

factoringavtaler i Ocean Infinity Stepchange AS (Crane4 AS) og Ocean 

Infinity.AI AS (Crane5 AS). Som sikkerhet for garantien på USD 152 370 har 

banken pant i et bankinnskudd på kr 2 000 000.  

 

I nærværende bo og i konkursboet Ocean Infinity Marine (Norway) AS har 

bostyrer i samråd med panthaverne besluttet å selge hele virksomheten til én 

aktør for å sikre fortsatt drift for størst mulig del av virksomheten(e), og 

samtidig opprettholde flest mulig arbeidsplasser. Alternativet hadde vært å 

foreta abandonering etter konkursloven § 117 b, da pantsatte eiendeler er 

overbeheftet med pant.  

 

Avtalen innebærer at kjøper stiller nye garantier for bankens to garantier, og at 

boet får utbetalt differansen mellom innestående beløp i Danske Bank kr 

2 000 000 og bankens krav i h.t. kassekreditt som pr. konkursåpningen utgjorde 

kr 1 793 400. Inkl. renter har boet derfor fått overført kr 206 681,92.   
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Avtalen innebærer også at boet fraskriver seg retten til å tre inn i avtaler med 

kunder og leverandører, og at boet ettergir, eventuelt overdrar vederlagsfritt 

dersom krevd av kjøper, alle konserninterne krav som selskapet har.  
 

Avtalen anses som en virksomhetsoverdragelse i merverdiavgiftslovens 

forstand. I relasjon til arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhets-

overdragelse kommer §§ 16-2 og 16-4 ikke til anvendelse ved overdragelse fra 

et konkursbo (disse bestemmelsene har ikke betydning for nærværende bo, der 

det ikke er ansatte, men for konkursboet Ocean Infinity Marine (Norway) AS).  
 

Kjøper er de opprinnelige Red Rock-eierne og en investorgruppe. Det er i 

forbindelse med kjøpet etablert tre nye aksjeselskap med org. nr. 929 765 079, 

929 764 250 og 929 765 060, som er kjøpt som «hylleselskap», men som skal 

hete hhv. Red Rock AS, RR Holding AS og RR AI AS.  
 

Det eneste som ikke uttrykkelig er omfattet av avtalen, er en aksjepost som 

Ocean Infinity Holding (Norway) AS har (eller i hvert fall hadde pr. 

31.12.2021) i Makerspace Norway AS, org. nr. 916 792 891. Boet vil se 

nærmere på dette.  
 
 Det er ikke påvist andre eiendeler eller verdier i boet.  
  
 Sum aktiva i boet så langt: kr 206 681,92.  

    

 Konkursboet er registrert med eget org.nummer i Merverdiavgiftsregisteret og 

vil få fradrag for inngående merverdiavgift, herunder merverdiavgiften av 

bostyrers salær. 

  

 Garanti for boomkostninger: Staten garanterer for boomkostninger med inntil 

kr 61 150 (50 ganger rettsgebyret).  

 

2. Omstøtelige forhold:  
 
 Bobehandlingen har så langt ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for krav 

om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i 

dekningsloven.  

 

5. Boets gjeld: 
 
 Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 17.10.2022. 

 Det er hittil meldt 4 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges.  
  
 Sum hittil meldte krav    kr 5 494 603,64 

 Herav pantesikret *)    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II     kr 0,00 
   
 *) Danske Bank har pant for sitt krav på kr 5 470 977,17 så langt pantet rekker.   
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Lønnskrav:

Det  er ingen  lønns-  eller  feriepengekrav  i Ocean  Infinity  Holding  (Norway)  AS.

VIII.  Kreditorenes  stilling:

Bobehandlingen  er  såpass  omfattende  at  det  ikke  kan  påregnes  noen

utbetaling/dividende  til  kreditorene.

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:

Bobehandlingen  har så langt  ikke  påvist  forhold  som  har gitt  grunnlag  for  å

oversende  saken  til  politiet.

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

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

X. Karantenebetingende  forhold:

Det  er så langt  ikke  avdekket  forhold  som  gir  grunnlag  for  å fremme  forslag  om

konkurskarantene.

XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

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

få oppgjør  i h.t. avtalen  som  er inngått,  og videre  må det sees nærtnere  på

konkursårsaker,  insolvenstidspunkt  m.v.

Det  anses hensiktsmessig  at boet  behandles  sammen  med  konkursboet  Ocean

Infinity  Marine  (Norway)  AS,  og der  vil  bobehandlingen  nødvendigvis  måtte  ta

litt  tid  pga.  mange  lønnsgarantisaker.  Pr. i dag  er det  derfor  vanskelig  å ha noen

klar  formening  om  når  boet  kan  forventes  avsluttet.

Kreditorene  informeres  herved  om  at bobehandlingen  vil  kunne  bli  innstilt  etter

konkursloven  § 135 pga. manglende  midler,  hvis  ingen  kreditorer  vil  stille

sikkerhet  for  ornkostningene  ved  videre  bobehandling.  Det  vil  under  enhver

omstendighet  bli  utarbeidet  en sluttinnberetning.

Kristiansan  en 17  ktober  2022







KONKURSBO NR. 22-134711KON-TAGD/TKRI VED AGDER TINGRETT: OCEAN INFINITY GROUP HOLDING (NORWAY) AS - 

INNSTILLINGSLISTE NR. 1

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

1. Danske Bank 5 470 977,17kr     

Postboks 1170

0107 Oslo

jorgen.moksnes@danskebank.no

2. Aider Tech AS v/ 1 612,47kr            

Tet Innfordring AS

Ref. 1224380-0

Infanterivegen 16

3734 Skien

3. Skatteetaten - Skatteinnkreving 12 230,00kr          

Ref. 2022/5794070

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

4. Statens innkrevingssentral 9 784,00kr            

Ref. 5500854

Postboks 455

8601 Mo i Rana

Til sammen 5 494 603,64kr     -kr                  -kr                   -kr                 -kr                 -kr                -kr                
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