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

TINGRETT: VENTILASJON SØR AS, ORG. NR. 918 718 486 – 

MIDLERTIDIG INNBERETNING     
 

0. Innledning:  
 
1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling torsdag 3. mars 2022 kl. 09.00 

og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.  

 

I. Adressater for innberetningen: 
 
1. Agder tingrett, bo nr. 22-019247KON-TAGD/TKRI 

 2. Konkursdebitor v/Stian Smith, Svend Jørgen Karlsen, Daniel Vieland Tangvall og 

Sondre Alexander Seyffarth-Fuglestveit 

 Skatteetaten 

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. Ventilasjon Sør AS. Aksjeselskap.   

2. Adresse: Linnegrøvan 28, 4640 Søgne. Kristiansand kommune (4204).    

3. Organisasjonsnummer: 918 718 486.   

4. Bransje: Levering av varer og tjenester innen blikk og ventilasjon.       

 
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 9. februar 2022 kl. 10.45.  

2. Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet.  

3. Fristdag: 7. februar 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 28. februar 2022. 
 

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

4666 Kristiansand, telefon 38 17 89 40, telefaks 38 17 89 41, 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 06.03.2017, registrert i Foretaksregisteret 16.03.2017. 
   
2. Aksjekapital kr 640 000, meldt fullt innbetalt.  

 Opprinnelig aksjekapital kr 30 000. Endring av kapital til kr 40 000 registrert 

28.12.2017, endring til kr 640 000 registrert 12.06.2021. 
       
3.   Stifter av selskapet:  

 Tangvall AS, org. nr. 992 977 671. 
 
4. Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene:  
 
 Fra 31.12.2021 eies 90 % av aksjene av:  

 Smith Blikk og Ventilasjon AS, org. nr. 817 405 142. 

 Dette selskapet eies 100 % av Stian Smith.  
 
 Fram til 31.12.2021 hadde selskapet fem aksjeeiere, der to eide 25 % hver og 

de øvrige tre – hvorav Smith Blikk og Ventilasjon AS var den ene – eide 

16,67 % hver.  
  
 Følgende to aksjeeiere hadde 25 % hver: 

 Tangvall AS, org. nr. 992 977 671. Magnus Tangvall eier 70 % av dette 

selskapet.  

 D Tangvall AS, org. nr. 919 929 618 – eies 100 % av Daniel Vieland Tangvall.  

   

5. Daglig leder:  
 
 Daniel Vieland Tangvall, f. 240297, Skytterveien 133, 4642 Søgne, har vært 

registrert som selskapets daglige leder siden 28.12.2017. 
 
 Det er opplyst at selskapets reelle daglige leder, i hvert fall i hele 2021, har vært 

Sondre Alexander Seyffarth-Fuglestveit, f. 191185, Skipsbyggergata 19, 

4514 Mandal.  

mailto:bhs@senum.no
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 I ekstraordinær generalforsamling 22.12.2021 fikk selskapet ny daglig leder:  

 Stian Smith, f. 110486, Selskjær 16, 4641 Søgne.  

 

 Det var ved konkursåpningen ikke sendt melding til Foretaksregisteret om ny 

daglig leder.  

 

 Tidligere daglig leder (fram til 28.12.2017):  

 Magnus Tangvall, f. 300569, Hølleveien 24, 4640 Søgne.   

 

6. Styre:  

 

 I ekstraordinær generalforsamling 22.12.2021 fikk selskapet nytt styre – 

enestyre:  

 

 Stian Smith, f. 110486, Selskjær 16, 4641 Søgne.  

 Det var ved konkursåpningen ikke sendt melding til Foretaksregisteret om nytt 

styre.  

 

 Følgende styre var registrert i Foretaksregisteret:  

 

 Styreleder:  

 Svend Jørgen Karlsen, f. 270272, Geiteråsen 31 A, 4640 Søgne.  

 Han hadde vært styreleder fra 28.12.2017. 

 

 Styremedlemmer:  

 Stian Smith, f. 110486, Selskjær 16, 4641 Søgne.  

 Han hadde vært styremedlem fra 11.05.2018. 

 

 Pål Vetle Try, f. 101273, Hølleveien 186, 4640 Søgne.  

 Han hadde vært styremedlem fra 28.12.2017. 

   

 Daniel Vieland Tangvall, f. 240297, Skytterveien 133, 4642 Søgne. 

 Han hadde vært styremedlem fra 03.12.2019. Videre var han styremedlem fra 

16.03.2017 og fram til 28.12.2017 da han ble daglig leder.  

 

 Sondre Alexander Seyffarth-Fuglestveit, f. 191185, Skipsbyggergata 19, 

4514 Mandal.  

 Han hadde vært styremedlem fra 03.12.2019.  

 

7. Revisor:  

 Revisjon Sør AS, org. nr. 943 708 428, Henrik Wergelands gate 27, 4612 

Kristiansand.  

 

8. Regnskapsfører:  

 H-Regnskap AS, org. nr. 922 386 919, Langeneskilen 16, 4643 Søgne.  
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B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

 Stian Smith er registrert med følgende roller i andre foretak:  

 Smith Blikk og Ventilasjon AS, org. nr. 817 405 142, styreleder og daglig 

leder.  

 Smiths Dykkeroppdrag, org. nr. 911 940 620, innehaver.  

 

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 06.03.2017 under navnet Tangvall Vedlikehold AS. 

Foretaksnavnet ble endret til Ventilasjon Sør AS 16.05.2017.  

  

 Det vedtektsfestede formålet har helt fra stiftelsen vært: «Levering av varer og 

tjenester innenfor blikk og ventilasjon, maskinentreprenør og utleie av 

anleggsmaskiner og tilhengere. Kjøpe og selge fast eiendom, samt investere i, 

kjøpe og selge selskaper, herunder aksjer og selskapsandeler, herunder delta i 

selskaper med liknende formål».  

  

 Selskapet har hatt kontor på adresse Linnegrøvan 28, Søgne, og har hatt lager 

og verksted i Birkedalsveien 68, Søgne.  

 

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

 

 Det er fremlagt et regnskap for 2021 som i all hovedsak er ferdigstilt, men ikke 

ferdig avstemt, ifølge regnskapsfører. Regnskapet for 2022 er ført løpende, men 

det skal gjenstå en del bilagsføring.  

 

3. Stian Smith ble den 22.12.2021 ny styreleder (enestyre) og daglig leder, og pr. 

31.12.2021 overtok han (dvs. Smith Blikk og Ventilasjon AS, som han eier) 

90 % av aksjene i selskapet.  

 

 Smith opplyser at han overtok basert på regnskapstallene t.o.m. oktober 2021 

og prognosene som lå til grunn for selskapets ordrereserve. Det viste seg 

imidlertid da regnskapet for november-desember og for året 2021 forelå, at de 

reelle tallene var mye dårligere, og i styremøte 6. februar 2022 ble det 

konkludert med at det ikke var grunnlag for videre drift, og det ble besluttet å 

begjære oppbud.  

 

 De ansatte fikk samme dag, søndag 6. februar 2022, beskjed om ikke å møte på 

arbeid fra og med mandag 7. februar, og selskapets virksomhet ble da innstilt. 

Det vil si at ved konkursåpningen 9. februar 2022 var virksomheten ikke igang-

værende, men de ansatte var ikke formelt sagt opp.  

 

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

formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og 

registerlovgivning mm.  
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5.  Årsaker til konkursen:  
  

 Selskapet har i lengre tid hatt likviditetsutfordringer, og i 2021 ble en rekke av 

selskapets eiendeler solgt for å bedre likviditeten, uten at dette har vist seg å 

være tilstrekkelig. Ut fra regnskapene er det særlig resultatet fra november 2021 

og videre som har vært spesielt dårlig. Det er videre opplyst at det var inngått 

en rekke avtaler som ikke hadde fanget opp eller tatt forbehold om de pris-

stigningene som det har vært i markedet det siste året.  
 

 Konkursårsakene vil for øvrig bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen.  

B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 
 

 2017: Driftsinntekter kr 2 567 000, årsresultat (overskudd) kr 351 000. 

 2018: Driftsinntekter kr 10 415 000, årsresultat (overskudd) kr 95 000. 

 (Tallene for 2017 og 2018 er hentet fra proff.no) 
  

 2019: 
 

 Driftsinntekter kr 20 917 944, driftsresultat (underskudd) kr – 190 260, 

 ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr – 248 844, 

 årsresultat (underskudd) kr – 207 036. 

 Anleggsmidler kr 772 912 (herav utsatt skattefordel kr 39 838),  

 omløpsmidler kr 4 717 178, sum eiendeler kr 5 490 090, gjeld kr 4 971 150, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 518 940 (aksjekapital kr 40 000).  
   
 2020:  
  

 Driftsinntekter kr 18 796 052, driftsresultat (underskudd) kr – 1 006 908, 

 ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr – 1 133 064, 

 årsresultat (underskudd) kr – 883 790. 

 Anleggsmidler kr 833 195 (herav utsatt skattefordel kr 289 112),  

 omløpsmidler kr 4 721 110, sum eiendeler kr 5 554 305, gjeld kr 5 919 155, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 364 850 (aksjekapital kr 40 000).  
 

 Revisor har ingen merknader i sin beretning for 2020.  
 

 2021:  
 

 Driftsinntekter kr 19 311 708, driftsresultat (underskudd) kr – 2 421 337, 

 årsresultat (underskudd) kr – 2 573 595. 
 

 Regnskapsfører opplyser at regnskapet for 2021 i all hovedsak er ferdigstilt, 

men ikke ferdig avstemt.  
 

 Aksjekapitalen ble i 2021 økt med kr 600 000. Ut fra dette og årsresultatet 

fremkommer en negativ egenkapital pr. 31.12.2021 på kr – 2 338 445.  
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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: 13. Ved konkursåpningen: 9.  

 

VII. Boets stilling og status:   

 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.   

 

 Selskapets bankforbindelse Søgne og Greipstad Sparebank har 21.11.2018 

tinglyst pant i driftstilbehør, varelager, motorvogner og anleggsmaskiner, samt 

factoringavtale. Banken har meldt krav i boet på kr 1 286 660,70 (kravet var pr. 

konkursåpningen kr 1 375 229,45 og differansen skyldes innbetaling på ute-

stående fordringer).  

 

 Ved registrering av boet er verdien av varelager og driftstilbehør anslått til ca. 

kr 30 – 50 000. Det er ikke påvist noen motorvogner, bortsett fra fire leasing-

biler, som omhandles nærmere nedenfor.  

 

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

konkursbeslaget i eiendeler som er uten økonomisk interesse for boet. Beslut-

ningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til 

skyldneren om at eiendelene er abandonert.  

 

 Bostyrer har den 11. februar 2022 besluttet å abandonere pantsatt varelager, 

driftstilbehør, motorvogner og anleggsmaskiner, jfr. konkursloven § 117 b.  

 

 Banken har som ovenfor nevnt også pant i utestående fordringer (factoring-

avtale). Sum utestående fordringer etter innbetalinger utgjør ca. kr 1,5 mill, 

men noen av disse vil kreve oppfølgning, og det kan på det nåværende 

tidspunkt ikke fastslås hvor mye av dette som det er realistisk å få inn.  

 

 Selskapet hadde fire leasingbiler. Med bistand fra Jostein Mellemstrand har 

boet inngått avtale med leasingselskapet, Santander Consumer Bank AS, om 

utkjøp av bilene for til sammen kr 590 543,69, og har videresolgt bilene til Trio 

Auto AS for til sammen kr 640 600. Det vil si en netto til boet på kr 50 056,31.  
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 Det er påløpt kostnader til Mellemstrand (Meljo Verdisikring) på kr 5 000 + 

mva = kr 6 250 inkl. mva.  

 

 På driftskontoen i Søgne og Greipstad Sparebank er saldo i bankens favør.  

 På skattetrekkskonto i samme bank er saldo oppgitt til kr 60,10.  

 

 Øvrige aktiva er ikke påvist.   

 

 Sum aktiva i boet så langt: Kr 50 056,31. 

 

 Konkursboet er registrert med eget org.nummer i Merverdiavgiftsregisteret, og 

det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for inngående merverdiavgift, 

herunder merverdiavgiften av bostyrers salær. 

 

 Legalpantemidler, panteloven § 6-4: 

 

 Forut for abandoneringen har Søgne og Greipstad Sparebank bekreftet at boet 

vil få utbetalt 5 % legalpant etter panteloven § 6-4 av det banken oppnår ved 

realisasjon og inndrivelse av pantsatte aktiva.  

 Boet har foreløpig mottatt kr 3 000, som er 5 % av oppnådd salgssum for 

abandonert varelager og driftstilbehør, kr 60 000.  

 

 Garanti for boomkostninger: 

  

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

gebyret). 

 

 Merarbeid ved behandlingen av lønnsgarantisakene dekkes av NAV Lønns-

garanti i h.t. lønnsgarantiforskriften § 7-2.   

 

2. Omstøtelige forhold:  

 

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

fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive omstøtelses-

reglene i dekningsloven.  

  

5. Boets gjeld: 

 

 Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 28.02.2022. 

 Det er hittil meldt 14 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges.  

 

 Sum hittil meldte krav    kr 4 939 926,09 

 Herav pantesikret    kr 612 695,64 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II    kr 0,00 
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 Det som er oppført som pantesikrede krav, er kravene fra Santander Consumer 

Bank AS ettersom boet har inngått avtale om utkjøp av leasingbilene og disse 

kravene derfor blir inndekket, samt – i første omgang – kr 60 000 av kravet fra 

Søgne og Greipstad Sparebank, som er det beløpet som boet har mottatt 5 % 

legalpant av.  

 

 Lønnskrav:  

  

 Bostyrer har sendt oppsigelse til de ansatte og har samtidig erklært skriftlig at 

konkursboet ikke trer inn i arbeidsavtalene, jfr. dekningsloven § 7-11. 

 

 Dekningsberettigede krav på lønn og feriepenger blir sendt til NAV Lønns-

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

sitt regresskrav.  

 

VIII. Kreditorenes stilling: 

 

1. Slik boet ligger an, kan det ikke påregnes noen utbetaling til kreditorene. Dvs. 

at boets midler må antas å medgå til bobehandlingsomkostningene.  

 

2. Dersom det ikke kan bli noen utbetaling til kreditorene, vil det heller ikke bli 

foretatt formell prøving av kravene.   

 

IX. Straffbare forhold: 

 

1. Saken er foreløpig ikke oversendt politiet.  

 

2. Det er ikke påvist forhold som kan gi grunnlag for å anta at Finanstilsynet skulle 

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

 

X. Karantenebetingende forhold: 

 

 Bobehandlingen har så langt ikke påvist forhold som gir grunnlag for å fremme 

forslag om konkurskarantene.     

 

XI. Perspektiv. Utført bobehandling og fremdriftsplan: 

 

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

få avklart de utestående fordringene, samt at det må konkluderes mht. 

konkursårsaker, insolvenstidspunkt m.v. Videre må lønnsgarantisakene ferdig-

behandles.  

 

2. Særlig på grunn av lønnsgarantisakene er det litt vanskelig å angi nøyaktig hvor 

lang tid bobehandlingen kan forventes å ta – men antydningsvis ca. 6 måneder, 

regnet fra dags dato.  
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Kreditorene  informeres  herved  om at bobehandlingen  må påregnes  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,  og løru'isgarantisakene  vil  bli

ferdigbehandlet.

Kristiansand, l. mars  2022

ert Senum



RF,GISTRERING  I KONKURSBO  NR  22-019247  KON-T  AGD/TKRI  VENTILASJON

SØR  AS,  LINNEGRØV  AN  28, 4640  SØGNE  (ORG.NR.  918  718 486)

Registreiing  ble  avholdt  10. februar  2022  kl. 11:OO på  bostyrers  kontor  med  styrets  leder,

Stian  Smith,  til  stede. Det  ble  deretter  foretatt  befaring  i foretakets  kontorer  på Liru'iegrøvan,

samt  foretakets  1ager/verkstedlokaler  i Birkedalsveien  68 (Høllen  Vest).

Til  stede  ikontorene  på Linnegrøvan  var  også  tidligere  styreleder,  Svend  Jørgen  Karlsen.

Ventilasjon  Sør AS  eies av:

90 % av Smith  Blikk  og Ventilasjon  AS

10 % av Morten  Vieland  Tangvall

Styreleder  Stian  Smith  viste  til  Genera1forsamlingsprotokoll  av 22.12.2021,  hvor  det  fremgår

at han  er enestyre  og daglig  leder,  og har  overtatt  90 % av aksjene  i selskapet.  Endret

styresarninensetning  er ikke  registret  i Brønnøysundregistrene.

Stian  Smith  opplyser  at det har  vært  normal  drift  i selskapet  frem  til  og med  fredag  4. februar.

Både  nåværende  og tidligere  styreleder  anser  at årsaken(e)  til  konkursen  er saminensatte,  og

at flere  forhold  har  spilt  inn.  Det  har  over  lengre  tid  vaert 1ikviditetsutfordringer  i selskapet,  og

i2021  ble  en rekke  av foretakets  eiendeler  solgt  for  å bedre  likviditeten,  uten  at dette  har  vist

seg å være  tilstrekkelig.  Begge  to fremhever  resultatet  fra  november  2021 og  videre  som

spesielt  dårlige.  Det  er også  opplyst  at det  var  inngått  en rekke  avtaler  inneholdende  priser

som  ikke  har  tatt  forbehold  om,  eller  klart  å fange  opp  de prisstigninger  som  har  vært  i

markedet  det  siste  året.

Det  er ni ansatte  i selskapet,  som  alle  sammen  fikk  beskjed  søndag  6. februar  om  ikke  å møte

på arbeid  fra  og  med  mandag  7. februar.  Det  har  ikke  vært  aktivitet  i selskapet  etter  dette.

Konkursforetaket  har  leid  to kontor  i kontorfellesskap  på Linnegrøvan,  og lager/verksted  i

Birkedalsveien.

Leieforholdet  på  Linnegrøvan  er allerede  sagt  opp,  og leieforholdet  løper  ut  mars  2022.

Leieforholdet  i Birkedalsveien  løper,  og utleier  er Tangvall  AS  (org  nr. 992 977 671).

I kontorlokalene  er det  oppbevart  noe  kontormøblement  samt  diverse  PCer  og skjermer.

I lager/verksted1oka1ene  er det  oppbevart  en del  håndverktøy,  samt  en del  plater/utstyr

(herunder  filter  til  ventilasjonsan1egg).  Verdien  av det  registrerte  varelager/driftstilbehøret

anslås  å være  i størrelsesordenen  kr  30 -  50 ooo,-.

Det  ble  tatt  noen  bilder  som  er overlevert  til  bostyrer.

Konkursforetaket  har  4 løpende  leasingavtaler  av biler,  alle  hos Forso  Norge  NUF  (Santander

Consumer  Bank).

Dette  gjelder  biler  med  registreringsnumrner  PR45586,  PR47550,  PR  52951  og  PR55106.

Samtlige  biler  er av styrets  leder  tømt  for  utstyr,  og overlevert  til  Stadssalg  AS  v/Even

Karlsen.



Ifølge  det sentrale  Motorvognregisteret  er koi'ikursforetaket  ikke  registrert  som  eier  av

kjøretøy.

Selskapets  regnskaper  er ført  av H-Regnskap  AS,  v/  Heidi  Strøm.

Regnskapsfører  har  opplyst  at regnskapet  for  2021 i all  hovedsak  er ferdigstilt,  men  ikke

ferdig avstemt. Regnskaper for 2022 er ført løpende,  men det gienstår en del bilagsføring.

Søgne  og Greipstad  Sparebank  har  opplyst  at konkursforetaket  har  følgende  konti  i deres

bank:

3090  15 39754

3090  15 60923

Bedriftskonto

Skattetrekkskonto

negativ  saldo kr.

positiv  saldo  kr

1375  229,45

60,10

Stian  Smith  opplyser  at det er en rekke  utestående  fordringer  som  vil  kunne  medføre

innbetaling  til  boet.  Noen  av disse  vil  trolig  kreve  en viss  oppfølging  fra  styrets  leder.

Totalt  er utestående  fordringer  opplyst  å være  ca kr  2,45  millioner,  jf.  liste  vedlagt

oppbudsbegjæring  til  tingretten.  I etterkant  av dette  er det innbetalt  ca kr  900  000,  slik  at

gjenstående  utgjør  ca 1,5 millioner,

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

Kristiansand,  11. februar  2022

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

1. Santander Consumer Bank AS 68 560,50kr          68 560,50kr        

Leasingavtale 18-110757

Postboks 177

1325 Lysaker

(PR 45586)

2. Santander Consumer Bank AS 100 239,53kr        100 239,53kr      

Leasingavtale 18-112156

Postboks 177

1325 Lysaker

(PR 47550)

3. Santander Consumer Bank AS 145 907,99kr        145 907,99kr      

Leasingavtale 18-116508

Postboks 177

1325 Lysaker

(PR 52951)

4. Santander Consumer Bank AS 237 987,62kr        237 987,62kr      

Leasingavtale 18-117999

Postboks 177

1325 Lysaker

(PR 55106)

5. Optimera AS v/ 21 236,00kr          

Svea Finans AS

Saksnr. 10932464

Postboks 6601 Etterstad

0607 Oslo

6. Søgne og Greipstad Sparebank 1 286 660,70kr      60 000,00kr        

Postboks 1034

4682 Søgne

7. Ventistål AS 50 020,45kr          

Kundenr. 146242

Knud Bryns vei 5

0581 Oslo

8. Per Ivans Catering AS 1 231,00kr            

v/Pluss-Økonomi Numeris AS

Mikkelsmyrveien 1

4515 Mandal

9. Swegon AS 1 266 407,00kr      

Ref. 2140

Stanseveien 28

0976 Oslo

10. Sparebank 1 Factoring AS 12 370,38kr          

(Agder Olje AS)

Postboks 1347 Sentrum

6001 Ålesund
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11. Linnegrøvan 28 AS 21 140,62kr          

Kundenr. 30050

Linnegrøvan 28

4640 Søgne

12. Steinde Environmental AS 123 840,00kr        

Kundenr. 1106

Rødmyrsvingen 82

3735 Skien

13. Stålprofil Sør AS v/ 1 603 870,07kr      

Axactor Norway AS

Saksnr. 392850

Postboks 673 Strømsø

3003 Drammen

14. Tools AS v/ 454,23kr               

Svea Finans AS

Saksnr. 11001142

Postboks 6601 Etterstad

0607 Oslo

Til sammen 4 939 926,09kr     612 695,64kr      -kr                   -kr                 -kr                 -kr                -kr                

01.03.2022 Side 2 av 2 sider 22-0-019247 Ventilasjon Sør AS


