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MELDING OM TVANGSOPPLØSNING
KLEPPEVEIEN 18 AS , ORG.NR. 912.406.091

Hordaland tingrett besluttet 20.09.2021 tvangsoppløsning av Kleppeveien 18 AS Jf.

vedlagte melding. Undertegnede er oppnevnt som bestyrer.

Dersom dere har eiendeler som befinner seg i selskapets lokaler, krav med salgspant eller
lignende, ber jeg om at dere omgående gir tilbakemelding med dokumentasjon for kravet.

Eventuelle krav i boet må meldes til bestyrer innen 25.10.2021.

Fordringsanmeldelsen bes fortrinnsvis sendt per e-post til rs@laastadstavenes.no, med
angivelse av fordringshavers e-postadresse dersom avsenders e-postadresse ikke skal

benyttes ved utsendelse av informasjon fra bestyrer.

Med anmeldelsen skal følge de dokumenter som tjener som bevis for fordringen. Det skal

gis opplysning om grunnlaget for kravet samt om kravet er sikret ved pant i skyldneren
eller tredjepersons eiendeler, og om det finnes solidarisk medansvarlige.

Fordringsanmeldelse sendes kun i ett eksemplar.

Tid og sted for første skiftesamling fremgår av vedlagte melding.

Varsling, meddelelse og innkalling til kreditorene under bobehandlingen sendes kun per

e-post/elektronisk kommunikasjon. Dersom dette ikke godtas av dere, bes om skriftlig
tilbakemelding.
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Melding om konkursåpning
Kleppeveien 18 AS, dets tvangsoppløsningsbo

Konkurs er åpnet 20,09,2021 i boet til Kleppeveien 18 AS, Postboks 249, 5322 Kleppestø, ,

Frist etter deknings loven; 14,05.2021
Organisasjonsnr/fødselsnr: 912406091
Bestyrer: Advokat Rune Stavenes, Advokat Rune Stavenes

Postboks 271 Sentrum, 5804 BERGEN,
Besøksadresse; Torgallmenningen 3b, Bergen

Tlf. 55 55 96 00
Epost; rs@laastadstavenes.no

Fordringer i boet anmeldes til bostyreren innen 25.10.2021.

Bare fordringer som blir anmeldt og godkjent i boet, medregnes i konkursen. Anmeldelsen skal
innsendes i tre eksemplarer. Kravet må dokumenteres, og det må gis opplysning om det er sikret
ved pant eller lignende og om det finnes solidarisk ansvarlige. Fordringshaverne har stemmerett
i boet og oppfordres til å møte på skiftesamlingene.

Skiftesamling i boet holdes fredag 3. desember 2021 kl. 1130 i Hordaland tingretts lokaler i
Fjernmøte KON,

Følgende vil da bli behandlet;

l. Foreløpig orientering om boet.

2. Oppnevning av eventuelt kreditorutvalg og borevisor.
3. Om bobehandlingen skal innstilles, jf, konkursloven § 135.
4, Eventuelt.

Hordaland tingrett

Jannicke Stien
saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadressa Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organlaasjonsnummer
Postboks 7412,5020 Bereen 55699700 Jnnnicke Slicn 926723367

Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspadlsjonstld Internett/E-post
T^mplnsssii 2, Bergen 55699791 0830-1500 wwv.domstol.no/liordalnnd
UllensvanBveeen 855, Lonlilis -7 liotdnland.lingrell@donBlol.no


