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KJENNELSE
Konkurs hos People Vest AS ble åpnet 29.01.2019.
Retten har oppnevnt advokat Ådne Laastad som bostyrer.
Bostyret har i sluttinnberetningen av 09.02.2021 foreslått at boet blir tatt opp til slutning og
at det blir fastsatt salærer. Det forventes en dividende på ca. 100 % til prioriterte krav klasse
I og 9 % til prioriterte krav klasse II.
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.
Til bostyreren, advokat Ådne Laastad, er det foreslått et salær på kr 227 381 med tillegg av
mva. Medgått arbeidstid er oppgitt til 171,5 timer. 63,15 timer er utført av bostyrer, 31,7
timer er utført av advokat, 7,15 timer er utført av advokatfullmektig og 69,5 timer er utført av
saksbehandler.
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.
Til borevisor, Statsautorisert revisor Bjarne Ryland, er det foreslått et salær på kr 116 290
med tillegg av mva. Medgått arbeidstid er oppgitt til 74,2 timer. 73,2 timer er utført av
borevisor og 1 timer er utført av revisorassistent. Salæret fastsettes som foreslått.
SLUTNING
1. Boet blir tatt opp til slutning.
2. Salær til advokat Ådne Laastad settes til kr 227 381, med tillegg av mva. kr 56 846.
3. Salær til borevisor Statsautorisert revisor Bjarne Ryland settes til kr 116 290, med tillegg
av mva. kr 29 073.
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Rettsboken med kjennelsen meddeles bostyreren som forutsettes å gjøre den kjent for
skyldneren, konkursrekvirenten og kreditorutvalget.
Bostyreren skal snarest mulig foreta sluttutlodning og meddele den til alle fordringshavere
med godkjente fordringer, jf. konkursloven § 128 første og fjerde 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.

Dokument i samsvar med original
Torill Karlberg Ellingsen
saksbehandler
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Utlodning
People Vest AS, dets konkursbo
Vedlagt oversendes kopi av Bergen tingretts rettsbok med salærkjennelse og beslutning om at
boet er opptatt til slutning.
Bostyreren bes snarest foreta sluttutlodning. Kopi av meddelelsen til fordringshaverne i
henhold til konkursloven § 128 fjerde ledd jf. § 130 første ledd imøteses innen 12.04.2021.
Utbetaling skal skje så snart klagefristen er utløpt, jf. konkursloven § 132 første og annet ledd.
Kvittert utbetalingsliste og dokumentasjon bes deretter sendt retten, jf. konkursloven § 132
tredje ledd.
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