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Ændring af vedtægter og medlemmer af bestyrelsen 
 
Vedlagt følger sammenskrevet resumeer for to registreringer foretaget i 
dag. Indledningsvis skal jeg beklage den meget lange 
sagsbehandlingstid vedrørende ændringen af fondens vedtægter. 
 
Som følge af registreringssystemet er det ikke muligt at registrere en 
del af kapitalforhøjelsen som konvertering af gæld. Derfor er 
kapitalforhøjelsen registreret som to forhøjelser – begge som indskud 
af værdier. Dette fremgår af vedlagte fuldstændige udskrift.  
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 27. august i år modtaget mail 
med anmeldelse fra Thirajane Aurora Jacobsen om ændring af 
bestyrelsen. Af anmeldelsen fremgår, at Inger Sørensen og Willem 
Johannes Kuijper indtræder i bestyrelsen den 17. februar 2009 – 
sagsnr. 09-345.682. 
 
De to nævnte personer er allerede registreret som medlem af 
bestyrelsen. Det fremgår af vedlagte fuldstændige udskrift, hvornår de 
er registreret indtrådt.  
 
Som følge heraf er der efter styrelsens opfattelse intet at registrere.  
 
Hvis fonden er af en anden opfattelse, hører jeg gerne nærmere herom 
samt dokumentation for ændringen, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 
21, stk. 2. Svaret skal være modtaget i styrelsen senest den 30. oktober 
2009. I modsat fald vil styrelsen træffe afgørelse i sagen på det 
foreliggende grundlag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Struve 
fuldmægtig 

Tlf. direkte 3330 7617, E-post as@eogs.dk 

 
Bilag: sammenskrevet resume, fuldstændig udskrift 
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Du kan sende blanketten og evt. dokumenter med almindelig post, eller pr. e-post til styrelsen. Hvis du sender pr. e-post, skal
du adressere til anmeldelse@eogs.dk. Bemærk, at du bør anvende digital signatur, når du anmelder pr. e-post til styrelsen, men
det er ikke noget krav. Klik her, for at se vejledning til udfyldelse af blanketten.

NB. For at sende blanketten med e-post, skal du først gemme den udfyldte blanket på din computer, og herefter
vedhæfte filen i en mail. Er du i tvivl om, hvordan du gemmer og sender blanketten så se guiden her
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eller som revisorikke offentligt tilgængelige. Skemaet vil blive makuleret efter endt sagsbehandling.nedenstående underskrift.
Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder
lovgivningens krav og er villige til at påtage sig hvervet/stillingen.
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         MARTINUS AKTIVITETSFOND             Den 8.10.2009                     
         Mariendalsvej 94‐96                 J.nr.: 09‐345.682                 
         2000 Frederiksberg                                                    
                                             Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen    
                                             Kampmannsgade 1                   
                                             1780 København V                  
                                             Tlf. 33 30 77 00                  
                                             E‐post selskab@eogs.dk            
                                                                               
         Vedrørende ref: .                                                     
         Vedlagt fremsendes dokumentation for registrering af den              
         indgivne   anmeldelse   for   MARTINUS   AKTIVITETSFOND,   CVR‐nr     
         19961486.                                                             
         Registreringen er sket den 8. oktober 2009.                           
                                                                               
         På   www.cvr.dk  kan  du  hente  oplysninger  om  550.000  danske     
         virksomheder. Du har blandt andet direkte adgang til  regnskaber,     
         virksomhedsdata og personoplysninger.                                 
                                                                               
         Fra den 1. oktober 2008 har Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen ændret     
         telefontid til kl. 10‐15 alle hverdage.                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                               Med venlig hilsen                               
                                                                               
                         ERHVERVS‐ OG SELSKABSSTYRELSEN                        
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