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Kære Emil Bach Worsøe,

Hermed anerkendes modtagelse af Erhvervsstyrelsens email skrivelse af 6. d.s., hvilken vi har haft lejlighed
til at drøfte med vore klienter.

Det er med tilfredshed konstateret, at Erhvervsstyrelsen agter at inddrage de oplysninger, dokumentationer
og den information vi den 26. januar og den 2. marts d.å. fremsendte til Erhvervsstyrelsen i grundlaget for
Erhvervsstyrelsens – som fondsmyndighed – tiltrængte tilsyn med Fonden Martinus Åndsvidenskabelige
Institut (”Fonden”).

I tilknytning til de til Erhvervsstyrelsen den 26. januar og den 2. marts d.å. fremsendte oplysninger,
dokumentationer og information vedhæftes til yderligere belysning af  de efter vor opfattelse helt
uretmæssige  foretagne ændringer af Fondens vedtægter en af vore klienter udarbejdet redegørelse
dækkende en række øvrige  også efter vor opfattelse uretmæssige  ændringer af andre bestemmelser i
Fondens vedtægter, hvilke som bekendt alene må og kan ændres ”når omstændighederne gør det tvingende
nødvendigt.”

Til nærmere underbygning af det i den vedhæftede redegørelse vedrørende sammensætning/udpegning af
Fondens bestyrelse (”Rådet”) anførte vedhæftes et af vore klienter udarbejdet sammenligningsskema.

En komplet liste over rådsmedlemmer fra 1956 til 2016 kan ses på http://www.martinuswebcenter.
dk/lovene.html Her vil i øvrigt al relevant dokumentation, herunder den til Erhvervsstyrelsen indsendte
fremover være samlet.

Vedhæftet er endvidere til brug for Erhvervsstyrelsens fortsatte vurdering af lovligheden af de  efter vor
opfattelse uretmæssige  omfattende ændringer af Fondens vedtægter en Excel fil "martinusinstituts4love
medfrosneruder", hvilken fil indeholder de 4 love, som Erhvervsstyrelsen altså fortsat anmodes om at
vurdere lovligheden af. Det er vort håb, at den ved udarbejdelse af filen anvendte metode, hvor man under
sammenligning af to love kan "fryse" en af lovene fast, vil være en hjælp for Erhvervsstyrelsen og forenkle
kontrollen af lovligheden af de foretagne ændringer.

På vore klienters vegne anmodes  i overensstemmelse med offentlighedslovens regler  om aktindsigt i
Erhvervsstyrelsens og tidligere Civilstyrelsens tilsynsmyndighed med Fonden, herunder i alle igangværende
såvel som for Fonden afgjorte sager.

Vi anmoder venligst om, at Erhvervsstyrelsen, i det omfang særskilt anmodning om aktindsigt skal rettes til
Civilstyrelsen, enten videresender nærværende begæring til Civilstyrelsen eller gør os opmærksom på
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=60009e3559&view=pt&search=inbox&th=1545221ed4ae8be3&siml=1545221ed4ae8be3
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nødvendigheden heraf.

Vi og vore klienter står selvsagt til rådighed, når/hvis Erhvervsstyrelsen måtte have spørgsmål, ønske om
yderligere materiale, finde personligt fremmøde hensigtsmæssigt eller i øvrigt måtte have behov for
oplysninger.

Med venlig hilsen

Peer B. Petersen

Partner

M +45 25 26 34 45

Langelinie Allé 35

Advokatfirma

Download kontaktkort

T +45 72 27 34 45

DK2100 København Ø
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København · Aarhus · Shanghai

CONFIDENTIALITY
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise
protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify BechBruun immediately by reply email
and delete the message and any attachment from your system.
If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment
or disclose the contents to any other person.
The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of
business.
Our terms of business can be viewed at http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm
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10.153.70.10_SMTP_via_LDAP_04262016_113742_1.pdf
858K
SammenlignsskemaB2rådetssammensætning1982199620032014.pdf
123K
martinusinstituts4lovemedfrosneruder.xlsx
31K
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