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GLIMT ØYEKLINIKK AS, dets tvangsavviklingsbo 
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KJENNELSE 

 
GLIMT ØYEKLINIKK AS ble besluttet tvangsavviklet ved kjennelse 08.04.2021 iht. 
aksjeloven § 16-14 (1) nr. 1. Avviklingen har skjedd etter reglene i konkursloven og 
dekningsloven, jf. aksjeloven § 16-18 (1). 
 
Advokat Ådne Laastad er oppnevnt som bostyrer.  
 
Bostyret har i sluttinnberetning av 2. juli 2021 foreslått bobehandlingen innstilt og boet 
tilbakelevert skyldneren, jf. konkursloven § 136. Etter aksjeloven § 16-18 (2) kan selskapet 
tilbakeleveres etter konkurslovens § 136 «dersom oppløsningsgrunnen ikke lenger er 
tilstede», jf. § 16-14 (3). 
 
Bakgrunnen for tvangsavvikling var orientering fra Foretaksregisteret om at de ikke 
hadde mottatt melding om endelig oppløsning etter aksjelovens § 16-10. Som det fremgår 
av innberetning nr. 1, har styreleder Birgit Grini Axe sendt inn melding om endelig 
oppløsning etter beslutningen om tvangsavvikling. 
 
Fra Foretaksregisteret har bostyrer mottatt bekreftelse på at melding om sletting vil bli 
godkjent i det tilfelle at boet tilbakeleveres 
 
Det er ikke meldt krav i boet, og selskapet har midler til å dekke bostyrers salær. Midlene er 
sikret av tvangsavviklingsboet. 
 
Vilkårene for tilbakelevering av boet til skyldneren er tilstede, jf. konkursloven § 136. 
 
Til bostyreren, advokat Ådne Laastad, er det foreslått et salær på kr 38 318  med tillegg av 
mva. Medgått arbeidstid er oppgitt til 27,9  timer.  
 
Den foreslåtte godtgjøring anses passende etter den arbeidsoppgave som er gitt, og retten 
fastsetter godtgjøringen overensstemmende med forslaget.  
 

SLUTNING 

 
1. Bobehandlingen innstilles og boet tilbakeleveres skyldneren til fri rådighet. 
 
2. Salær til advokat Ådne Laastad for bestyrelsen av boet, settes til kr 38 318, med tillegg 

av mva. kr 9 580, til sammen kr 47 898. 
 

Sondre Andreas Berg Paulsen 
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Kjennelsen meddeles bostyreren som forutsettes å underrette skyldneren,  
konkursrekvirenten og eventuelle fordringshavere som har reist innsigelse mot at 
bobehandlingen innstilles. 
 
 
 
 

 


