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NB 
0000~0 

Du kan sende blanketten og evt dokumenter med almindelig post, eller pr e-post til styrelsen Hvis du sender pr 
skal du adressere til anmeldelse(ci)eoq~ Bemærk, 
at du bør an vende d1g1tal signatur, når du anmelder pr e-post t1 I styrelsen, men det 
er ikke noget krav Er du 1 tvivl om, hvordan du gemmer og sender blanketten så se guiden her 

e-post, 

Klik på printerikonet øverst til højre for at udskrive Klik på spørgsmålstegnet øverst til højre for at se ve1ledn1naen til 
blanketten 

---=--ERHVERVS-OG 5ELSKA85SJYRELSEN 

Ved brug af printet version, benyt da maskinskrift eller blokbogstaver 

A) ANMELDELSEN VEDRØRER 

c stiftelse 0 omdannelse !l reassumpt1on '----' 

1-11 ledelsesændring n fusion - I afsluttende reassumpt1on 

D adresseændring 

[l vedtægtsændring 

D ændring 1 kapitalforhold 

B) ANMELDER 

1 Navn: 
Martinus Akt1v1tetsfond 

2 Adresse c/o: 

D llkv1dat1on 

D afsluttende llkv1dat1on 

D genoptagelse 

nr 

MariendalsveJ 94-96 
postboks bynavn 

2000 Frederiksberg 
postnr 

3 Telefon nr.: 
3834 6280 

postdistrikt 

4 Referencenr./Journalnr.: 

C) VIRKSOMHEDEN 

Telefaxnr.: 
3834 6180 

1 Ny virksomhed. Selskabsform: 

2 Bestående virksomhed. CVR-nr.: 
19961486 

3 Virksomhedens navn: 
Martinus Akt1v1tetsfond 

http·//www.eogs.dk/swl 6080.asp 

evt land 

I spaltning _, 

r::-1 SE-selskab 

D andet 

etage Side 

Giro: 
3565 0006429580 

14.1.2009 
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4 Hjemstedsadresse c/o: 

nr etage side 

Mariendalsvej 94-96 
postboks bynavn 

postnr postd 1 strikt evt land 

2000 Frederiksberg 

5 Hjemstedskommune: 

D) DATO FOR: (dd/Md/å•) 

Stiftelse: 

Generalforsamling eller beslutning: 1 8 1 2 2 0 0 8 

Proklama ved likv1dat1on (offentliggjort) den: 

Proklama ved flytning (SE-selskab) (offentliggjort) den: 

E) STIFTERE, LEDELSE OG REVISOR M. FL. 

1. Indtrædende: Indtræder som: Tiltrædelsesdato: 

andet: Stilling: 
pens1on1st bestyrelses 1 8 1 2 2 0 0 8 

Navn: 
Erik Hvalsøe 

Adresse 
VeJ 

Stensbyvej 
postboks 

postnr 

2740 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Ve] 

postboks 

postnr 

Stilling: 

N;:ivn· 

bynavn 

postdistrikt 

Skovlunde 

bynavn 

postdistrikt 

http.//www.eogs dk/sw16080.asp 

nr etage side 

39 

land 

andet· 

nr etage side 

land 

andet: 

14.1.2009 
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Adresse 
Vej 

postboks 

postnr 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej 

postboks 

postnr 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej 

postboks 

postnr 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej 

postboks 

postnr 

Stilling: 

Navn: 

Adresse: 
Vej 

bynavn 

postdistrikt 

bynavn 

postdistrikt 

bynavn 

postdistrikt 

bynavn 

postdistrikt 

nr etage side 

http.//www eogs dk/sw16080 asp 
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nr etage side 

land 

andet: 

nr etage side 

land 

andet: 

nr etage side 

land 

andet: 

nr etage side 

land 

andet: 

Forretn 1 ngsad re sse: 
Vej nr etage side 

14.1.2009 
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postboks bynavn postboks bynavn 

postnr postdistrikt land postnr postdistrikt land 

Reg.nr: andet: 

Navn: 

Adresse 
VeJ nr etage side 

postboks bynavn 

postnr postdistrikt land 

2 Fratrædende Fratræder som Fratrædelsesdato 

Navn: 
Torben Søe 1 8 1 2 2 0 0 8 

Andet: 
bestyrelsesmedlem 

Navn: 

Andet: 

Navn: 

Andet: 

Navn: 

Andet: 

Navn: 

Andet· 

Navn: 

Andet: 

Navn: 

Andet: 

http·//www.eogs dk/sw16080.asp 14.1.2009 
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Navn: 

Navn. 

F)VEDTÆGTSFORHOLD 

1 Regnskabsår: 

første regnskabsperiode: 

2 Nyt regnskabsår: 

om lægn 1 ngsperiode: 

3 Nyt navn: 

4 Nye binavne: 

5 Afmelding af binavne: _ 

6 Ny hjemstedskommune: 

7 Ny hjemstedsadresse c/o: 

VeJ 

postboks bynavn 

postnr postdistrikt 

8 Angiv for ændring af: 

formål: 

andre ændringer: 

Andet: 

Andet: 

(dd/mdiår) 

nr 

tegningsregel: 

http.//www.eogs dk/sw16080.asp 

Side 5af9 

(dd/mc) 

I I 

etage side 

kapitalklasser: 

I, I 

I I 

14.1.2009 
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G) KAPITALFORHOLD 

1 Akt1ekap1tal, anpartskapital eller tilsvarende før ændringen: 

2 Kap1talforhøJelse, besluttet med nom. beløb kr.: 

3 Evt. kapitalklasser, nom. beløb, kr.: 
A: B: 

Kapitalen er indbetalt 1/ved: 

4 - kontanter nom. beløb, kr.: 

5 - andre værdier nom. beløb, kr.: 

6 - gældskonvertenng nom. beløb, kr.: 

7 - konvertibel lån nom. beløb, kr.: 

8 - fusion nom. beløb, kr.: 

9 - spaltning nom. beløb, kr.: 

10 - overførsel fra nom. beløb, kr.: 
reserver/overskud 

11 - Beslutning om konvertibelt lån, lånebeløb, kr.: 

12 - Konvertenngspenode: 

13 - Kapitalnedsættelse besluttet med nom. beløb kr.: 

14 - Evt. kapitalklasser, nom. beløb kr.: 
A: B: 

Nedsættelsen er sket 

~~VE.:1:i1 dækning af underskud nom. beløb kr.: 

16 - til spaltning: nom. beløb, kr.: 

17 - nedsættelse til udbet.: nom. beløb, kr.: 

18 - nedsættelse til henlæggelse 1 fond, kr.: 

Gennemførelse af kapitalnedsættelse efter proklama: 
19 - Proklamadato 

20 - Kapital endelig nedsat med kr.: 

21 - Komplementarernes indskud nom. beløb, kr.: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

H) FILIALER AF UDENLANDSKE SELSKABER 

Det udenlandske hovedselskabs: 

http //www.eogs.dk/sw16080.asp 

Andet: 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

Andet: 

kurs: 

kurs: 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

Side 6af9 
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1 navn: 

2 hjemstedsadresse: 

land: 

hjemsted: 

3 reg1streringsnr: 

4 reg1streringsmynd1ghed: 

5 formål: 

6 tegningsregel: 

7 vedtægters nyeste dato: 

8 regnskabsår: 

9 tegnet kapital: 

Side 7af9 

I I 
I ; 

I i 

valuta: 

10 indbetalt kapital: valuta: termin for rest indb.: 

F1l1alens 
11 formål: 

12 tegn1ngsregel: 

F1l1al af udenlandsk bankaktieselskab t1ll1ge 
13 fll1alkap1talens størrelse: 

I) UNDERSKRIFTSFORHOLD 

indbetalt dato: 

Anmelder eller ledelsen bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger med 
nedenstående underskrift. 
Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder 
lovgivningens krav og er villige til at påtage sig hvervet/stillingen. 

DATO: 1 4 0 1 2 0 0 9 

I en printet version anføres navn med maskinskrift eller blokbogstaver og underskrift 

Underskrift: 
Willy Ku1jper og Inger Sørensen 

http://www.eogs.dk/sw 16080.asp 

MARTINUS AKTIVITETSFOND 
Mariendalsvej 96 

DK-2000 Frederiksberg 
Tlf.: 38 34 62 80 - Fax· 38 34 61 80 

Giro 642-9580 - SE-nr. DK 19 96 14 86 

14 1.2009 



 

 

2. oktober 2009 

Sag 07-144.510, 09-37.707 og 

345.682 

/AS 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVS- OG 

SELSKABSSTYRELSEN 

Kampmannsgade 1 

1780 København V 

  

Tlf. 33 30 77 00 

Fax 33 30 77 99 

CVR-nr 10 15 08 17 

eogs@eogs.dk 

www.eogs.dk 

 
 
ØKONOMI- OG 

ERHVERVSMINISTERIET 

MARINUS AKTIVITETESFOND 
Mariendalsvej 94-96 
2000  Frederiksberg 

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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         MARTINUS AKTIVITETSFOND             Den 2.10.2009                     
         Mariendalsvej 94‐96                 J.nr.: 09‐37.707                  
         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 2. 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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