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Opptakelse av boet til slutning

Ventilasjon Sør AS, dets konkursbo

lngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse



Til stede: Rettens personale

Dommeren hadde sakens dokumenter til stede, herunder sluttinnberetning med
sluttregnskap og salærforslag av 13. februar 2023 ogprotokoll fra fordringsprøvingsmøtet7.
mars2023.

Det er ikke innkommet merknader til sluttregnskapet eller til salærforslaget.

Bostyrer har foreslått boet opptatt til slutning og salærfastsettelse. Det forventes en

dividende på ca. 7,2752 %o til det prioriterte kravet av klasse I, NAV Lønnsgaranti, men
ingen utbetaling til øvrige krav.

Det synes etter det opplyste ikke å være rimelig utsikt til at boet på regningssvarende måte
kan tilføres ytterligere aktiva.

Også undersøkelser i relasjon til konkurskarantene og straffbare forhold antas drevet
tilstrekkelig langt.

Boet ble besluttet opptatt til slutning.

Det ble deretter avsagt slik

KJENNELSE

Agder tingrett åpnet den 9. februar 2022konkurs hos Ventilasjon Sør AS, org. nr. 918 718
486, etter oppbudsbegjæring. Fristdag: 7. februar 2022.

Advokat Bjørn Hiibert Senum er oppnevnt som bostyrer. Statsautorisert revisor Thor Ståle
Hansen er oppnevnt som borevisor med mandat begrenset til revisjon av boets regnskap. Det
er ikke oppnevnt kreditorutvalg.

Bostyret har i sluttinnberetningen foreslått at boet blir tatt opp til slutning og at det blir
fastsatt salærer. Det forventes en dividende på ca.7,2752 Yo til det prioriterte kravet av
klasse I, NAV Lønnsgaranti, men ingen utbetaling til øvrige krav.

Innberetningen, regnskap og forslag til godtgjøring har vært sendt kreditorene med frist for
bemerkninger. Det er ikke innkommet noen bemerkninger. Regnskapet ble godkjent.

Etter det som er opplyst er det ikke rimelig utsikt til at boet på regningssvarende måte kan
tilføres ytterligere aktiva. Det er også gjort tilstrekkelige undersøkelser med hensyn til
konkurskarantene og straffbare forhold.

Retten har i dag besluttet å oppta boet til slutning.

Det er foreslått et salær til bostyrer advokat Bjøm Hiibert Senum phL<r 228 700 pluss 25 %
merverdiavgift kr 57 175, til sammen kr 285 875 inkl. mva. Herav k 34 100 t mva for
behandling av lønnsgarantisakene. Godtgjørelsen til bostyrer inkluderer vederlag til
borevisor for revisjon av boets regnskap.
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Tidsforbruket og det foreslåtte salæret er innenfor de rammene som retten kan akseptere,
hensett til boets art og omfang. Den foreslåtte godtgjøringen anses passende etter den
arbeidsoppgave som er gitt, og retten fastsetter godtgjøringen overensstemmende med
forslaget.

Boet er registrert med eget org.nunmer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at

boet vil fåfradragfor merverdiavgiften av bostyrers godtgjørelse som inngående avgift.
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SLUTNING

1. Konkursbo nr. 22-019247KON-TAGD/TKRI, Ventilasjon Sør AS, org. nr. 918
718 486 tas opp til slutning

2. Salær til bostyrer advokat Bjøm Hiibert Senum settes tilkr 228 700 med tillegg av 25
oÅ mewerdiavgift kr 57 175, til sammen kr 285 875 inkl. mva. Godtgjørelsen til
bostyrer inkluderer vederlag til borevisor for revisjon av boets regnskap

N
Truls

Med hjemmel i domstolloven $ 140 tredje ledd beslutter retten at ankefristen for denne
kjennelsen skal løpe i rettsferien.

Rettsboken med kjennelsen meddeles bostyreren som forutsettes å gtrøre den kjent for
skyldneren.

Bostyreren skal snarest mulig foreta sluttutlodning og meddele den til alle fordringshavere

med godkjente fordringer, jf. konkursloven $ 128 første og f erde ledd. Det skal samtidig

opplyses om klageretten etter konkursloven $ 130. Retten skal underrettes om utsendingen

Bostyreren skal foreta utbetalinger av dividende så snart klagefristen er utløpt og eventuelle

klager er rettskraftig avgjort. Utbetalingslisten skal, etter at utbetalingene er foretatt, sendes

retten med bekreftelser iht. konkursloven $ 132 tredje ledd. Samtidig sendes kopi av

utlodningen til Konkursregisteret.

rfi*

)I

-3- 22-O 1 9247 KO N -TAG D/T KR I


