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KONKURSBO NR. 22-019247KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: VENTILASJON SØR AS, ORG. NR. 918 718 486 
 
Sluttinnberetning i ovennevnte bo er nå utarbeidet – og vedlegges til debitor v/Stian Smith, Svend 

Jørgen Karlsen, Daniel Vieland Tangvall og Sondre Alexander Seyffarth-Fuglestveit og 

Skatteetaten. Innberetningen sendes Agder tingrett på Aktørportalen og sendes via 

Altinn/bosiden til Konkursregisteret og til NAV Lønnsgaranti (2022/267), samt til kreditorer 

som har bedt om å få informasjon via bosiden.   
 
Adressater som mottar dette brevet uten vedlegg, oppfordres herved til å laste ned slutt-

innberetningen fra www.senum.no, Konkursbo. Hvis noen ønsker papirversjon tilsendt, eller 

ønsker tilgang til Altinn/bosiden, bes de kontakte mitt kontor.  
 
Det foreslås at dette boet nå tas opp til slutning og utlodning med dividende til det prioriterte 

kravet av klasse I, NAV Lønnsgaranti, som innstilles til godkjennelse med kr 1 186 439. Det blir 

ingen utbetaling til øvrige kreditorer.  
 

 Fordringsprøvingsmøte blir avholdt på bostyrers kontor, Tollbodgata 40, Kristiansand, tirsdag 

7. mars 2023 kl. 13.00. Debitor og den kreditoren som får prøvet sitt krav (NAV Lønnsgaranti), 

kan møte, men det er ingen møteplikt.  
 
Eventuelle merknader til sluttinnberetningen/sluttregnskapet, eller innsigelser mot at 

Lønnsgarantiens krav godkjennes i samsvar med bostyrers innstilling, må være bostyrer i hende 

innen 7. mars 2023 kl. 13.00 eller framsettes under fordringsprøvingsmøtet.  
 
Det kan påregnes at boet deretter vil bli sluttet og utloddet. Protokoll fra fordringsprøvingsmøtet, 

rettens kjennelse og sluttutlodningen vil bli lagt ut på www.senum.no, Konkursbo, samt på 

Altinn/bosiden. Papirkopi vil bli sendt til de adressater som nå får tilsendt papirversjonen av 

sluttinnberetningen, samt ev. øvrige kreditorer som ber om å få papirkopi tilsendt.  
 

Kristiansand, den 14. februar 2023 
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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 
Eivind Nordby Johnsen 
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