
Dokumentreferanse: 22-0-034748 sluttinnberetning 

______________________________www.senum.no_______________________________ 

 
TELEFON    [+47] 38 17 89 40 POSTADRESSE:   BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum:   bhs@senum.no 
   POSTBOKS 737   TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: mh@senum.no 
ORG.NR.  971 497 777 MVA NO-4666 KRISTIANSAND  KRISTIANSAND  Sekretær Liv Karin Turnbull: lkt@senum.no 
KUNDENR. BR.SUND  53697 NORWAY    
      

  

  

 
  

 

 

.  .  

  

Agder tingrett  

Behandlende dommer: Dfm. Clara Chang   

Postboks 63  

4661 Kristiansand   

  

. .  
     
   
  KRISTIANSAND,  28. april 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVANGSOPPLØSNINGSBO NR. 22-034748KON-TAGD/TKRI VED 

AGDER TINGRETT: CW-INVEST AS, ORG. NR. 926 448 404 – 

SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP     
 

0. Innledning:  

 

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling mandag 2. mai 2022 kl. 08.30 

og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.  

 

 Det foreslås at bobehandlingen innstilles etter konkursloven § 135, hvis ikke 

det stilles sikkerhet for omkostningene ved videre bobehandling.   

 

 Frist for innsigelser eller eventuell sikkerhetsstillelse: 30. mai 2022 kl. 15.00.  

 

I. Adressater for innberetningen: 

 

1. Agder tingrett, bo nr. 22-034748KON-TAGD/TKRI 

 2. Konkursdebitor v/Carl André Aaser Wiborg 

 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. 

 

 
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 
 

 
 
 

 
 

Advokat MNA 

BJØRN HÜBERT SENUM 
www.senum.no 
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II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 

 

1. CW-Invest AS. Aksjeselskap.   

2. Adresse: Skibåsen 30, 4636 Kristiansand. Kristiansand kommune (4204).    

3. Organisasjonsnummer: 926 448 404.   

4. Bransje: Investering i aksjer, eiendom og selskaper.     

 

III. Konkursen (tvangsoppløsningen): 

   

1. Agder tingrett avsa kjennelse om tvangsoppløsning 6. april 2022 kl. 16.00.  

2. Grunnlaget er at selskapet ikke lenger hadde et styre som fyller aksjelovens 

krav, og ikke innen fastsatt frist har meldt nytt styre til Foretaksregisteret. 

Retten har derfor besluttet tvangsoppløsning etter aksjeloven § 16-15 (1) nr. 2.  

3. Fristdag: 20. januar 2022, som er den datoen da Foretaksregisteret kunngjorde 

varsel om tvangsoppløsning hvis ikke det innen fire uker ble meldt inn et styre 

som fyller vilkårene i aksjeloven.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 28. april 2022. 

5. Rettens kjennelse om tvangsoppløsning har virkning som en kjennelse om 

konkursåpning, jfr. aksjeloven § 16-17 (2) annet punktum, og selskapet skal 

avvikles etter reglene i konkurs- og dekningsloven, jfr. aksjeloven § 16-18 (1).  

 

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: Det foreslås at det ikke oppnevnes borevisor.  

3. Kreditorutvalg: Det foreslås at det ikke oppnevnes kreditorutvalg.     

 

V. Nærmere om konkursdebitor: 

A.  

1. Stiftet 18.11.2020, registrert i Foretaksregisteret 25.01.2021. 

   

2. Aksjekapital kr 30 000, meldt fullt innbetalt.  

       

3.  4. Stifter av selskapet – aksjeeier som har minst 20 % av aksjene:  

 Carl André Aaser Wiborg, f. 271086, Breimyrkollen 53, 4628 Kristiansand – 

100 %.   

 

5. Daglig leder:  

 Carl André Aaser Wiborg, f. 271086, Breimyrkollen 53, 4628 Kristiansand – 

fratrådt 16.11.2021. Selskapet hadde deretter ingen daglig leder.   

 

6. Styre:  

 Styreleder – enestyre:   

 Carl André Aaser Wiborg, f. 271086, Breimyrkollen 53, 4628 Kristiansand – 

fratrådt 16.11.2021. Selskapet har deretter ikke hatt noe styre.  

mailto:bhs@senum.no
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7. Revisor:  

 Ingen. Ved stiftelsen ble det besluttet at foretakets årsregnskap ikke skal 

revideres.   

 

8. Regnskapsfører:  

 Det er ikke registrert noen regnskapsfører. Wiborg opplyser at de hadde en 

avtale om regnskapsførsel med JRM Regnskap AS, org. nr. 916 967 799, men 

at det rent faktisk ikke er blitt ført noen regnskap.  

 

B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

a. Carl André Aaser Wiborg var styreleder og daglig leder i Bilsenteret Sør AS, 

org. nr. 923 256 296, som ble tatt under konkursbehandling ved Agder tingrett 

08.07.2021, konkursbo nr. 21-099151KON-TAGD/TKRI – bostyrer advokat 

Øystein Vikstøl.  

 

 Videre var han fram til han fratrådte 16.11.2021 daglig leder i Agder Bil-

formidling AS, org. nr. 926 901 664, som ble besluttet tvangsoppløst ved Agder 

tingretts kjennelse 25.11.2021, 21-163178KON-TAGD/TKRI – bostyrer 

advokat Øystein Vikstøl.  

 

 Han var tidligere styremedlem i Formidlingsspesialisten AS, org. nr. 

819 383 642, som ble tvangsoppløst 15.09.2020 – sak nr. 20-057883KON-

KISA/11 – bobehandlingen innstilt 08.11.2021, konkursloven § 135 – bostyrer 

advokat Øystein E. Krabberød.  

 

 Han var også tidligere styremedlem i Offshore International AS, org. nr. 

816 608 422, der konkursen ble avsluttet 22.11.2017. 

  

b. Carl André Aaser Wiborg er registrert som deltaker med delt ansvar i Wiborg 

og Thomas Invest DA, org. nr. 990 203 504. 

 

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 18.11.2020 med følgende vedtektsfestede formål: 

«Investering i aksjer, eiendom, selskaper og alt som hører naturlig til dette».  

 

 Carl André Aaser Wiborg opplyser at selskapets eneste aktivitet var å eie aksjer 

i andre selskaper, dvs. et rent holding-selskap uten annen aktivitet. Det har ikke 

vært noen ansatte – og ingen omsetning.  

  

2.  Wiborg opplyser at det ikke har vært ført regnskap.  

 

3. Ifølge Wiborg tok han initiativ til å få meldt oppbud høsten 2021, men fikk 

angivelig oppbudsbegjæringen i retur fra retten. Han meldte egenfratreden som 

styreleder (enestyre) og daglig leder 16.11.2021.  
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4.  Det ene kravet som er meldt, er tvangsmulkt pga. manglende innsending av 

aksjonærmelding.  
 
 Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle 

krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og register-

lovgivning mm.  

 

5.  Årsaker til tvangsoppløsningen:   
 
 Tvangsoppløsningen skyldes at Wiborg fratrådte som enestyre, og at det ikke 

ble meldt inn nytt styre innen den fristen som Foretaksregisteret kunngjorde.  

 

 Årsaker til selskapets insolvens:  
 
 Selskapet har etter det opplyste ikke hatt inntekter. Kravet som er meldt, 

skyldes at selskapets ledelse har forsømt seg mht. innsending av aksjonær-

melding.   

B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 
 
 Det foreligger ingen regnskapstall, men har angivelig heller ikke vært noen 

omsetning.  

 

3. Insolvenstidspunkt:  
 
 Det gir begrenset mening å snakke om insolvenstidspunkt i et bo der det kun er 

meldt ett krav – men da dette kravet forfalt, 15. mars 2022, var det ingen midler 

i selskapet.  

 

4.  Største antall ansatte: 0.  

 

VII. Boets stilling og status:   

A.  

1. Boets aktiva. 
  
 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.   
 
 Det er ikke påvist noe driftstilbehør eller varelager. Det er ingen panteheftelser.  
 
 Selskapet hadde konto i Næringsbanken ASA, men banken opplyser at kunde-

forholdet ble avviklet 3. januar 2022.  
 
 Selskapet eier 33,33 % av aksjene i Agder Bilformidling AS, org. nr. 

926 901 664, som ble besluttet tvangsoppløst ved Agder tingretts kjennelse 

25.11.2021. Aksjene antas å være verdiløse.   
  
 Sum aktiva i boet: Kr 0. 
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 CW-Invest AS var ikke mva-registrert, og dermed kan heller ikke boet 

registreres i Merverdiavgiftsregisteret og vil ikke få fradrag for inngående mva, 

herunder merverdiavgiften av bostyrers salær.  
 
 Garanti for boomkostninger:  

 Staten garanterer for inntil kr 61 150 (50 ganger rettsgebyret). 

 

2. Omstøtelige forhold:  
 
 Det er ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for å fremsette 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 28.04.2022. 
 
 Det er meldt ett krav:  

 1. Skatteetaten – Skatteinnkreving, tvangsmulkt aksjonærmelding kr 18 345,00.  
 
 Sum meldte krav    kr 18 345,00 

 Herav pantesikret    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II    kr 0,00 

   

 Lønnskrav:  
  
 Det har ikke vært noen ansatte, og det foreligger derfor ingen krav på 

lønn/feriepenger som kan kreves dekket av NAV Lønnsgaranti.  

 

B. 

1. Regnskap - salærforslag: 
 

 Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkursloven § 135, 

oppstilles slikt regnskap for boet: 
 

I. Aktiva: 
  

 

Ingen aktiva påvist 
 

 kr             0,00  
    

II. Passiva - massekrav: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr      4 892,00  

2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær  kr    35 000,00  
 

 

25 % mva. av ovenstående  kr      8 750,00  
 

 

Salær inkl. mva.   kr    43 750,00   kr    43 750,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr      1 305,00  
 

Sum massekrav 
 

 kr    49 947,00  
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Underdekning – dekkes av Staten 
 

 kr    49 947,00  
    

III. Salærforslag 
  

 

Salærforslag ekskl. mva., medgått tid ca. 25 timer  kr    35 000,00   
25 % merverdiavgift 

 
 kr      8 750,00  

 
Salærforslag inkl. mva. 

 
 kr    43 750,00  

    

IV. Uttellingsliste: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr      4 892,00  

2. Adv. Bjørn Hübert Senum, inkl.mva. 
 

 kr    43 750,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr      1 305,00  
 

Til sammen 
 

 kr    49 947,00  
    

 

Staten dekker tingrettens gebyr 
 

 kr      4 892,00   
Staten dekker bostyrers salær og utgifter  kr    45 055,00  

 
Til sammen 

 
 kr    49 947,00  

 

 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. 
 

VIII. Kreditorenes stilling: 

 

1. Dekningsmuligheter:  

 

 Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne.  

 

2.4. Ettersom det ikke er midler i boet, blir det heller ikke foretatt noen formell 

fordringsprøving.  

 

6. Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne, som derfor 

selv må ta de nødvendige skritt med sikte på eventuell tvangsinndrivelse av sine 

tilgodehavender hos debitor.  

  

 Foreldelse er avbrutt ved at krav ble meldt i boet. Når fordringen ikke prøves, 

varer virkningen av dette fristavbrudd i 1 år regnet fra nærværende slutt-

innberetnings datering, jfr. foreldelseslovens § 22 nr. 2. 

 

 CW-Invest AS slettes i Foretaksregisteret når bobehandlingen innstilles.  

 

IX. Straffbare forhold: 

 

1. Det er ikke ført regnskap, men det har etter det opplyste heller ikke vært noen 

omsetning.  
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X. Karantenebetingende  forhold:

I forbindelse  med  bobehandlingen  etter  Bilsenteret  Sør AS er Carl  Andr6  Aaser

Wiborg  ilagt  konkurskarantene.

XI. Frist  for  sikkerhetsstillelse,  frist  for  merknader:

Bobehandlingen  er foreslått  innstilt  etter konkursloven  § 135 på grunn  av

manglende  rnidler.

Hvis  noen  kreditorer  ønsker  å stille  sikkerhet  for omkostningene  ved videre

bobehandling,  må tilsagn  om sikkerhetsstillelse  være  innkommet  til  bostyrer

innen  30. mai  2022 kl. 15.00.  Dersom  det ikke stilles  sikkerhet,  må det

påregnes  at tingretten  deretter  vil  innstille  bobehandlingen.

Eventuelle  merknader  til  innholdet  av nærværende  sluttinnberetning  må være

bostyrer  i hende  innen  30. mai  2022  kl.  15.00.  Eventuelle  merknader  til  salær-

forslaget  må være  bostyrer  i hende  innen  samme  frist.

Innen  samme  firist oppfordres  debitor  v/ Carl  Andr6  Aaser  Wiborg  til  å under-

skrive  og returnere  vedlagte  erklæring  i h.t. konkursloven  Eg 120 om  at

opplysningene  i denne  sluttinnberetning  om  konkursdebitors  økonomiske

virksomhet  etter  hans vitende  er riktige  og uttørnmende.

Kristiansand, 2022

Hiibert  Senum



REGISTRERING  I TVANGSAVVIKLINGSBO  NR  22-0347  48KON-T  AGD/TKRI

CW-INVEST  AS,  SKIBÅSEN  30,  4636  KRISTIANSAND  (ORG.NR.  926  448 404)

Registrering  ble  avlioldt  8. april  2022.  Registrering  er foretatt  basert  på telefonsamtale  med

styrets  leder  Carl  Andr6  Aaser  Wiborg,  samt  et kort  møte  med  styrets  leder  på hans

nåværende  arbeidsplass  i Dalaneveien  73.

Styrets  leder,  Carl  Andr6  Aaser  Wiborg  er eier  av samtlige  aksjer  i foretaket.

Wiborg  har  opplyst  at det  iUce  har  vært  ansatte  i selskapet,  og at selskapet  ildce  har  noen

løpende  avtaler  av noe slag.

Wiborg  opplyser  videre  at foretakets  eneste  aktivitet  var  å eie aksjeriandre  selskaper,  dvs.  et

rent  holding-selskap  uten  annen  aktivitet.

All  aktivitet  i selskapet  er innstilt.

Styrets  leder  har  opplyst  at det  høsten  2021  ble  sendt  oppbudsbegjæring  til  Agder  tingrett,

men  at denne  ble  returnert  til  ham  uten  begninnelse.  Wiborg  har  ikke  fulgt  dette  opp  i ettertid.

Konkursforetaket  har  ingen  eiendeler,  og eide  ved  årsskiftet  heller  ingen  aksjer  i andre

foretak.

Wiborg  har  opplyst  at det ikke  firu'ies  utestående  fordringer  som  vil  kunne  medføre

innbetaling  til  boet.

Ifølge  det  sentrale  Motorvognregisteret  er konkursforetaket  ikke  registrert  som  eier  av

kjøretøy.

Foretaket  har  etter  det  opplyste  hatt  en avtale  JRM  regnskap  om  regnskapsførsel,  men  Wiborg

opplyser  at det  ikke  er ført  regnskap  for  årene  2021 eller  2022.

Wiborg  har  opplyst  at foretaket  har  konti  i Næringsbanken  ASA,  men  Næringsbanken  ASA

har  til  bostyrer  opplyst  at kundeforholdet  ble  avviklet  3. januar  2022.

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

Kristiansand,  8.

d  rdby  Johnsen

advokat


