
Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: 6853deab-bcfb-4caa-91a2-0aa10d6b4f88

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:33 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_PAPIRANMELDER

Kanal: EMAIL

Navn: CPH Lex Advokater

Email: pmp@cphlex.dk

Adresse:
Ny Vestergade 17
1471 København K



Email

Emne:Virksomhedens statusskift er nu registreret

Virksomhedens statusskift for 20033878 MARTINUS IDEALFOND er nu registreret. Dit sagsnummer er:
X15-AA-44-JX. Et resume af din indberetning er vedhæftet. Sagen er behandlet ved Sigrid Rønne hos
Erhvervsstyrelsen med følgende kommentar: Fusionen er gennemført. Sigrid Rønne.
Du kan finde dine sager under 'Registreringer'.

Med venlig hilsen
Erhvervsstyrelsen



Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

REGISTRERINGSBEVIS_VR.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzL2U3LzlmLzE5LzU3LzAyYTUtNGU5Yy1hZDExLTk4YmFmMTk0Njg0Mw

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.



Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: 41749f86-b7b7-4530-a1fa-f3cb3c860c9c

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:34 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_VIRKSOMHED

Kanal: DIGITALPOST

Navn: MARTINUS IDEALFOND

Email: info@martinus.dk

Adresse: Mariendalsvej 94, 2000



MARTINUS IDEALFOND
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

23-04-2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Virksomhedens statusskift er nu registreret

Virksomhedens statusskift for 20033878 MARTINUS IDEALFOND er

nu registreret. Dit sagsnummer er: X15-AA-44-JX. Et resume af din

indberetning er vedhæftet. Sagen er behandlet ved Sigrid Rønne hos

Erhvervsstyrelsen med følgende kommentar: Fusionen er gennemført.

Sigrid Rønne.

Du kan finde dine sager under 'Registreringer'.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen



Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

REGISTRERINGSBEVIS_VR.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzL2U3LzlmLzE5LzU3LzAyYTUtNGU5Yy1hZDExLTk4YmFmMTk0Njg0Mw

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.



Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: 4d00ca6e-a8f6-4429-bb65-b0c70ba9c229

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:36 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_PERSON

Kanal: DIGITALPOST

Navn: Trine Lisbeth Moller

Email: Email ikke angivet

Adresse: Bavnevangen 10, 2700



Trine Lisbeth Moller
Bavnevangen 10
2700 Brønshøj

23-04-2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Advisering fra Erhvervsstyrelsen

Der er foretaget ændringer i virksomheden med

CVR-nummer/registreringsnummer 20033878.

Din er deltagelse er ændret til: Du er fratrådt af disse funktioner:

bestyrelsesmedlem.

Hvis dette er korrekt, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis registreringen er en fejl, skal du skrive til Erhvervsstyrelsen på

erh2@erst.dk. 

Oplys venligst CVR-nummeret/registreringsnummeret på virksomheden i

din e-mail.

Hvis du ønsker at kende mere til virksomheden, kan du søge på

CVR-nummeret/registreringsnummeret i , hvor det er muligt at findeCVR

virksomhedens grundoplysninger.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

https://datacvr.virk.dk/data


Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.



Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: a42b01f3-35a6-4b33-b3cf-c05b5ed57d34

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:36 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_VIRKSOMHED

Kanal: DIGITALPOST

Navn: TREKRONER REVISION A/S - STATSAUTORISEREDE REVISORER

Email: info@trekronerrevision.dk

Adresse: Universitetsparken 2, 4000



TREKRONER REVISION A/S - STATSAUTOR
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

23-04-2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Advisering fra Erhvervsstyrelsen

Der er foretaget ændringer i virksomheden med

CVR-nummer/registreringsnummer 20033878.

Din er deltagelse er ændret til: Du er fratrådt af disse funktioner: revisor.

Hvis dette er korrekt, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis registreringen er en fejl, skal du skrive til Erhvervsstyrelsen på

erh2@erst.dk. 

Oplys venligst CVR-nummeret/registreringsnummeret på virksomheden i

din e-mail.

Hvis du ønsker at kende mere til virksomheden, kan du søge på

CVR-nummeret/registreringsnummeret i , hvor det er muligt at findeCVR

virksomhedens grundoplysninger.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

https://datacvr.virk.dk/data


Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.



Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: 22df18fa-08e6-4a7e-a4dc-658246015649

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:38 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_PERSON

Kanal: DIGITALPOST

Navn: Jacob Kølle Christensen

Email: Email ikke angivet

Adresse: Egemosegårdsvej 26, 3210



Jacob Kølle Christensen
Egemosegårdsvej 26
3210 Vejby

23-04-2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Advisering fra Erhvervsstyrelsen

Der er foretaget ændringer i virksomheden med

CVR-nummer/registreringsnummer 20033878.

Din er deltagelse er ændret til: Du er fratrådt af disse funktioner:

bestyrelsesmedlem.

Hvis dette er korrekt, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis registreringen er en fejl, skal du skrive til Erhvervsstyrelsen på

erh2@erst.dk. 

Oplys venligst CVR-nummeret/registreringsnummeret på virksomheden i

din e-mail.

Hvis du ønsker at kende mere til virksomheden, kan du søge på

CVR-nummeret/registreringsnummeret i , hvor det er muligt at findeCVR

virksomhedens grundoplysninger.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

https://datacvr.virk.dk/data


Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.



Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: eb86a768-63ee-4da2-b383-64a783b223a1

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:38 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_PERSON

Kanal: DIGITALPOST

Navn: Willem Johannes Kuijper

Email: Email ikke angivet

Adresse: Th Jensensvej 4, 4500



Willem Johannes Kuijper
Th Jensensvej 4
4500 Nykøbing Sj

23-04-2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Advisering fra Erhvervsstyrelsen

Der er foretaget ændringer i virksomheden med

CVR-nummer/registreringsnummer 20033878.

Din er deltagelse er ændret til: Du er fratrådt af disse funktioner:

bestyrelsesformand.

Hvis dette er korrekt, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis registreringen er en fejl, skal du skrive til Erhvervsstyrelsen på

erh2@erst.dk. 

Oplys venligst CVR-nummeret/registreringsnummeret på virksomheden i

din e-mail.

Hvis du ønsker at kende mere til virksomheden, kan du søge på

CVR-nummeret/registreringsnummeret i , hvor det er muligt at findeCVR

virksomhedens grundoplysninger.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

https://datacvr.virk.dk/data


Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.



Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: b64e26cc-c5ab-4394-a1b7-054d2ac8a49e

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:40 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_PERSON

Kanal: DIGITALPOST

Navn: Peter Kim Bendtsen

Email: Email ikke angivet

Adresse: Egevejen 22, 2850



Peter Kim Bendtsen
Egevejen 22
2850 Nærum

23-04-2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Advisering fra Erhvervsstyrelsen

Der er foretaget ændringer i virksomheden med

CVR-nummer/registreringsnummer 20033878.

Din er deltagelse er ændret til: Du er fratrådt af disse funktioner:

bestyrelsesmedlem.

Hvis dette er korrekt, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis registreringen er en fejl, skal du skrive til Erhvervsstyrelsen på

erh2@erst.dk. 

Oplys venligst CVR-nummeret/registreringsnummeret på virksomheden i

din e-mail.

Hvis du ønsker at kende mere til virksomheden, kan du søge på

CVR-nummeret/registreringsnummeret i , hvor det er muligt at findeCVR

virksomhedens grundoplysninger.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

https://datacvr.virk.dk/data


Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.



Informationer

Modtager ID: 1

Entitets ID: 00a6ab95-7fb9-4270-b6dd-12c8a7a73517

Tidspunkt: 2015-04-23 18:30:40 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

Beskedtype: ER3_ADVISERING_PERSON

Kanal: DIGITALPOST

Navn: Per Jan Neergaard-Henrichsen

Email: Email ikke angivet

Adresse: Herluf Trolles Gade 6, 1052



Per Jan Neergaard-Henrichsen
Herluf Trolles Gade 6, 3tv
1052 København K

23-04-2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 46 60 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

Advisering fra Erhvervsstyrelsen

Der er foretaget ændringer i virksomheden med

CVR-nummer/registreringsnummer 20033878.

Din er deltagelse er ændret til: Du er fratrådt af disse funktioner:

bestyrelsesmedlem.

Hvis dette er korrekt, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis registreringen er en fejl, skal du skrive til Erhvervsstyrelsen på

erh2@erst.dk. 

Oplys venligst CVR-nummeret/registreringsnummeret på virksomheden i

din e-mail.

Hvis du ønsker at kende mere til virksomheden, kan du søge på

CVR-nummeret/registreringsnummeret i , hvor det er muligt at findeCVR

virksomhedens grundoplysninger.

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

https://datacvr.virk.dk/data


Vedhæftede filer
Referencer til Document Store.

Vedhæftninger fra Dokumentlager

SAGSRESUME.pdf
ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzg1L2FlLzg1LzYzLzZkMGEtNGU4Ny1iZmVmLWFmOWM2MWJmNzBlNg

Vedhæftninger fra DocumentStroe

Ingen vedhæftninger.
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Anders Bentzen

Fra: Sigrid Rønne
Sendt: 9. april 2015 13:08
Til: Anders Bentzen
Emne: VS: Fusion - Gennemførelse - Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut - SAG 

14-435.812 + 14-435.807
Vedhæftede filer: aktivitetsfond.pdf; idealfond.pdf; Endelig fusionsbekræftelse-AktivitetsFond.pdf; 

Endelig fusionsbekræftelse-IdealFond.pdf

 

 

Med venlig hilsen 
 
Sigrid Rønne 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Team Fonde 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 3529 1000 
Direkte: +45  
E-mail: SigBan@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

�Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.  

Fra: Pia Møller Poulsen [mailto:pmp@cphlex.dk]  
Sendt: 13. marts 2015 14:13 
Til: Sigrid Bang 
Emne: VS: Fusion - Gennemførelse - Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut - SAG 14-435.812 + 14-435.807 
 

Hej Sigrid 

 

Kan du samtidig med nedenstående registreringer også registrere direktøren i fonden, eller skal jeg selv gøre det 

selvstændigt i jeres nye system ? 

 

Hvis du kan, får du lige oplysningerne her: 

 

Direktør: 

Per Jan Neergaard- Henrichsen 

Herluf Trolles Gade 6 

1052 København K. 

Cpr.nr. 130955-0427  

 

God weekend. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pia Møller Poulsen 

Sekretær 
 
Jeg træffes normalt ikke onsdage. 
 

Advokatfirmaet Lene Diemer 
CPH LEX advokater 



2

Ny Vestergade 17 
1471 København K 

CVR.nr. 27 07 17 16 
  
Tlf. 33 12 79 13 
Fax 33 93 03 13 

 

e-mail: pmp@cphlex.dk  

 

 

 

 

 

Fra: Pia Møller Poulsen  
Sendt: 27. februar 2015 16:30 
Til: 'Sigrid Bang' 
Cc: Lene Diemer 
Emne: Fusion - Gennemførelse - Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut - SAG 14-435.812 + 14-435.807 
 

Kære Sigrid 

 

Under henvisning til dit brev af 5. januar 2015, fremsendes vedhæftet: 

 

1) Anmeldelse af fusion – gennemførelse for Martinus Aktivitetsfond – cvr.nr. 19 96 14 86  

2) Anmeldelse af fusion – gennemførelse for Martinus Idealfond – cvr.nr. 20 03 38 78 

3) Beslutningsreferat fra Martinus Aktivitetsfond 

4) Beslutningsreferat fra Martinus Idealfond  

 

Jeg skal anmode om, at fusionen registreres, og at den ”nye” fond registreres med nyt navn, kapitalforhøjelse, 

bestyrelsessammensætning, tegningsregel osv., jfr. fusionsplanen og mit brev af 8. december 2014. 

 

Jeg ser frem til at høre fra dig, og hvis du mangler noget, må du bare sige til. 

 

God weekend og tak for din hjælp. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pia Møller Poulsen 

Sekretær 
 
Jeg træffes normalt ikke onsdage. 
 

Advokatfirmaet Lene Diemer 
CPH LEX advokater 
Ny Vestergade 17 
1471 København K 

CVR.nr. 27 07 17 16 
  
Tlf. 33 12 79 13 
Fax 33 93 03 13 

 

e-mail: pmp@cphlex.dk  

 

 

 

 

 



\ 
. ~ 

Bestyrelsesmøde 

Martinus Idealfond 

Med henvisning til beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 23 . november 2014 og 

den på mødet underskrevne fusionsplan, er det dags dato enligt besluttet at opløse 

fonden f\IJartinus Idealfond, CVR. J\Jr. 20 03 38 78 og lade samtl ige akl' iver og passiver 

overgå til Martinus Aktivitetsfond, CVR. !'Jr. 19 96 14 86, i henhold til det i 

fusionsplanen aftalte og den af Erhvervsstyrelsen den 22. november 2014 fore tagne 

offentliggørelse. 

Så ledes besluttet på bestyrelsesmødet, den Z. Jj..z. 

. -----&b ( -~ 

w i li e 111 J aha114&&-*u ijper~---

Jacob 
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Trine Lisb eth Moller 
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ERHVERVSSTYRELSEN 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

r Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Alle 17 

L2100 København 0 

A) Anmeldelsen vedrører 

n Stiftelse 

n Ledelses- I revisorændring 

n Vedtægtsændring 

n Kapitalforhøjelse 

n Kapitalnedsættelse 

l 
CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. * 

J 20033878 

n Adresseændring (hjemstedsadr.) I Indledende rekonstruktion 

fi Navn/binavn I Afsluttende rekonstruktion 

n Ændring af regnskabsår I periode n Genoptagelse 

n Omdannelse n Indledende likvidation 

P1 Fusion (gennemførelse) n Afsluttende likvidation 

n Redegørelse vedr. selvfinansiering n Spaltn ing (gennemførelse) n Redegørelse vedr. efterfølgende erhvervelser 

n Andet 

B) Anmelder 

Navn* 

Adv.fa. Lene Diemer 

Vejnavn* 

Ny Vestergade 
Stednavn 

Land Telefonnummer 

DK 33127913 

C) Selskabsform 

Erhvervsdrivende fond 

D) Virksomheden 

Virksomhedsnavn I selskabsnavn* 

Martinus Idealfond 
c/o adresse 

Vejnavn* 

Mariendalsvej 
Stednavn 

E) Dato for 

Adresse c/o: 

Husnr.* Bogstav 

17 
Postboks Postnr.* By* 

1471 København K. 
E-mail * 

pmp@cphlex.dk 

Er der tale om et selskab med 
hjemsted i Grønland? 

Husnr.* Bogstav 

94 
Postboks Postnr. * By* 

Etage Side 

1 

Referencenr./journalnr. : 

499 

Ja ("' Nej !ei 

Etage Side 

2000 Frederiksberg 

Stiftelsesdato for selskabet Generalforsamling eller beslutning Virkningsdato for selskabet 

"For stifte lser frem i tid : Virkningsdato er den dato, hvor selskabet får retsvirkning, dvs. hvor selskabet starter med at drive virksomhed . Hvis selskabskapitalen 
indbetales i kontanter: Virkningsdatoen kan ligge op til 12 måneder efter st iftelsesdokumentets underskrift. Hvis selskabskapitalen indbetales i værdier: 
Virkningsdatoen kan ligge op til 2 uger efter stiftelsesdokumentets underskrift, men skal senest være dagen for registrering eller anmeldelse til reg istrering ." 



ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

F: Ledelsesvejledning: 

Indtrædende personer - Udfyldes med oplysning om navn og bopæl for 

~ stiftere, selskaber, komplementarer, ansvarlige deltagere, 
~ bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 
~ direktører og suppleanter eller medlemmer af tilsvarende ledelsesorgan, 
~ revisorer og suppleanter og 
~ likvidatorer 
~ rekonstruktør 

CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. 

20033878 

~ for filialer: filialbestyrere, generalagent og repræsentant for generalagent samt tegningsberettigede i det udenlandske hovedselskab. 
~ For SE-selskaber: tilsynsorgans- og administrationsorgansmedlemmer og suppleanter samt ledelsesorgansmedlemmer og administrerende direktører. 

Anvend de nedenfor anførte funktionskoder. 
Investeringsforeninger skal tillige oplyse depot- og eventuelt administrationsselskabets navn og adresse. 
For selskaber oplyses CVR-nr. Indtrædende personer bedes oplyse CPR-nr. på CPR-skemaet. For personligt valgte revisorer og likvidatorer oplyses 
evt. også forretningsadressen. 

Funktionskoder - Angivelse af hver funktion skal ske ved anvendelse af følgende kodenr. : 

01 stifter 40 generalagent 
02 ansvarlig deltager 41 repræsentant for generalagent 
03 komplementar 42 fili albestyrer 
04 virksomhedsdeltager (A/S eller ApS) 43 tegningsberettiget i hovedselskabet 
10 bestyrelsesmedlem, valgt af generalforsamling 50 revisor 
eller i henhold til vedtægt 51 revisorsuppleant (angiv evt. nr. under "andet") 
11 bestyrelsesmedlem, valgt af medarbejderne 52 revisorsuppleant, personlig valgt (angiv personen som man er suppleant for under 
12 bestyrelsesmedlem, udpeget af andre ~andet~ ) 
13 bestyrelsesformand 60 depotselskab 
14 næstformand for bestyrelsen 61 administrationsselskab 
15 suppleant til bestyrelsen, va lgt af 62 depositar i kapitalforening 
generalforsamlingen (angiv evt. nr. under "andet") 63forvalter i kapitalforening 
16 suppleant til bestyrelsen, udpeget af andre 70 tilsynsrådsmedlem, valgt af generalforsamling 
17 suppleant til bestyrelsen, personlig valgt (angiv 71 tilsynsrådsmedlem, valgt af medarbejderne 
personen som man er suppleant for under "andet") 72 tilsynsrådsmedlem, udpeget af andre 
18 suppleant til bestyrelsen, valgt af 73 tilsynsrådsformand 
medarbejderne (angiv personen som man er 74 næstformand for tilsynsrådet 
suppleant for under "andet") 75 suppleant til tilsynsrådet, valgt af generalforsamlingen (angiv evt. nr. under "andet") 
20 direktør, ledelsesorgansmedlem 76 suppleant til tilsynsrådet, udpeget af andre 
21 administrerende direktør 77 suppleant til tilsynsrådet, personlig valgt (angiv personen som man er suppleant for under 
22 direktørsuppleant (angiv evt. nr. under "andet") "andet") 
23 direktørsuppleant, personlig valgt (angiv 78 suppleant til tilsynsrådet, valgt af medarbejderne 
personen som man er valgt for under "andet") (angiv personen som man er suppleant for under "andet") 
30 likvidator 
31 rekonstruktør - Øvrige funktioner anføres under "andet". 

F: Ledelse: (indtrædeiser af stifter, ledelse, revisor m.fl.) 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

Andet 

Fulde navn* 

Vej navn* 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode} 

Andet 

Fulde navn* 

Vej navn* 

Stednavn/distrikt 

Stilling : 

c/o adresse 

Hus nr.* 

Postboks Postnr.* By* 

Stilling: 

c/o adresse 

Husnr.* 

Postboks Postnr. * By* 

Etage 

Etage 

Dato* 00-MM-YYYY 

Side 

Land 

Dato* 00-MM-YYYY 

Side 

Land 



ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

F: Ledelse: (indtrædeiser af stifter, ledelse, revisor mJL) 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) se vejledning på forrige side Stilling : 

Andet 

Fulde navn* 

Vejnavn* 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

Andet 

Fulde navn* 

Vejnavn* 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

Andet 

Fulde navn* 

Vej navn* 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

Andet 

Fulde navn* 

Vej navn* 

Stednavn/distrikt 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) 

Andet 

Fulde navn* 

Vej navn* 

Stednavn/distrikt 

c/o adresse 

Husnr.* 

Postboks Postnr.* By* 

Stilling: 

c/o adresse 

Husnr.* 

Postboks Postnr.* By* 

Sti lling : 

c/o adresse 

Husnr.* 

Postboks Postnr.* By* 

Sti lling: 

c/o adresse 

Husnr.* 

Postboks Postnr.* By* 

Stilling: 

c/o adresse 

Husnr.* 

Postboks Postnr.* By* 

CVR-nr. I Grønlandsk reg . nr. 

20033878 

Dato* 00-MM-YYYY 

Etage Side 

Land 

Dato* 00-MM-YYYY 

Etage Side 

Land 

Dato* DD-MM-YYYY 

Etage Side 

Land 

Dato* DD-MM-YYYY 

Etage Side 

Land 

Dato* DO-MM-YYYY 

Etage Side 

Land 



CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 20033878 

F: Ledelse: (indtrædeiser af stifter, ledelse, revisor m.fl.) 

Indtræder som:(indsæt funktionskode) se vejledning på tidl. side Stilling: Dato* DD-MM-YYYY 

Andet 

Fulde navn* c/o adresse 

Vejnavn* Husnr.* Etage Side 

Stednavn/distrikt Postboks Postnr.* By* Land 

F 1: Fratrædelse af ledelse, revisor m. fl. ) 

Fratrædende 

Angivelse af funktion bør ske ved anvendelse af de under vejledning til rubrik F anførte typenr. Såfremt en bestyrelsesformand fratræder som 
formand, men forbl iver medlem af bestyrelsen skal funktionskode 13 anføres . Såfremt bestyrelsesformanden udtræder af bestyrelsen, ska l 
funktionskode 1 O anføres. 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* DD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* DD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 

Fratrædende - fulde navn Fratræder som: andet: Dato* OD-MM-YYYY 



CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 20033878 

Vedtægtsforhold 

G 1) Ny hjemstedsadresse NB Flytter virksomheden kommune, kan der være tale om en vedtægtsændring . Der skal i dette tilfælde indsendes 
generalforsamlingsreferat samt rettede og daterede ved tægter 

c/o Adresse 

Vejnavn* 

Stednavn 

G 2) Navneændring 

Skriv nyt navn 

G 3) Afmeldelse af binavn(e) 

Virksomhedsadressen kan ændres via 
virk.dk/webreg med digital signatur/NEM-ID 

Husnr.* Bogstav Etage Side 

Postboks Postnr.* By* 

G 4) Nye binavn(e) Selskabet kan have 5 gratis binavne. Har selskabet over 5 binavne, koster ændringer/tilføje/ser 1.000 kr. pr. stk. 
(gælder dog ikke ved omdannelse, fusion eller spaltning.) 

G 5) Angiv § nr. der ændres i vedtægterne 

Formål Tegningsregel Kapitalklasser 

Andre ændringer 

G 6) Regnskabsår 

Regnskabsåret skal omfatte tolv måneder. 

Et selskabs første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end tolv måneder, dog højst atten måneder. 
Første regnskabsperiode skal løbe fra stiftelsestidspunktet, medmindre der i forbindelse med stiftelsen overtages en bestående virksomhed eller 
en bestemmende kapitalpost. Hvis selskabet stiftes med en fremtidig virkningsdato, skal første regnskabsperiode løbe fra virkningsdatoen . 

Regnskabsår - start Regnskabsår- slut Første regnskabsår - start Første regnskabsår -slut 

Senere omlægning af regnskabsåret kan kun finde sted, når særlige forhold ti lsiger det. Omlægningsperioden skal da omfatte et kortere tidsrum 
end tolv måneder, medmindre omlægningen er forårsaget af koncernetablering . 
Selskaber, der hører til samme koncern , skal have samme regnskabsår, medmindre særlige forhold tilsiger andet. Er det ved etablering af 
koncernforhold nødvendigt at omlægge et datterselskabs eller et moderselskabs regnskabsår, kan omlægningsperioden omfatte op til atten måneder. 

Nyt regnskabsår start Nyt regnskabsår slut Omlægningsperiode - start Omlægningsperiode - slut 



CVR-nr. I Grønlandsk reg . nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 20033878 

H 1) Kapita lforhold - indskud og forhøjelse 

Selskabskapital/nominel kapital Valuta : DKK/Euro Indbetalt kapital 

Et selskab kan kun have delvist indbetalt kapital, hvis det stiftes kontant. Der skal indbetales 25 % af selskabets nominelle kapital, plus tillæg af en 
eventuel overkurs. For ApS skal der minimum indbetales 50.000 DKK, og for AJS og PIS minimum 125.000 DKK 

Selskabskapitalen er fu ldt indbetalt n ja n nej 

H) Kapitalforhold 
Ved anmeldelse af nyt selskab skal H 1 samt H 2 altid udfyldes. 

Eksempel : et aktieselskab stiftes med en aktiekapita l på kr. 500 .000. Halvdelen indbetales kontant til kurs 200, mens resten indbetales i andre værdier til 
kurs 100. I selskabskapital skal anføres "500000". I kontanter skal anføres det nominelle be løb "250000" og kurs "200". I andre værdier skal anføres det 
nominelle beløb "250000" og kurs "100" . 

Opdel ing af kapital i klasser oplyses i nominelt beløb under kapitalk lasse A, B eller eventuelt under andet, hvor betegnelsen till ige anføres. 

Ved anmeldelse af kap italforhøjelse skal Kapitalforhøjelse samt de re levante rubrikker i "Kapitalen er indbetalt i/ved" udfyldes. 

Frister: 
Anmeldelse om ændring i selskabets vedtægter, herunder kap italforhold, skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse, 
medmindre andet er bestemt i lovgivn ingen . Beslutning om kapita lnedsættelse mister sin gyldighed , hvis anmeldelsen ikke er modtaget rettidigt i 
Erhvervsstyrelsen. 

Beslutning om kapita lforhøjelse og fondsforhøje lse (kontan t, andre værdier, gældskonverteringer og konvertering af konvertibe lt lån) mister sin gyldighed, 
hvis anmeldelse ikke er indgivet senest 12 måneder efter forhøjelsesbeslutningen. 

En beslu tning om kapitalnedsættelse skal anmeldes ti l registre ri ng senest to uger efter, at beslutningen er truffet. 

H 2) Kapitalforhøjelse 

Kapitalforhøjelse, besluttet med nom. beløb: 

Evt. kapitalklasser (Angiv nominelle beløb): 

A: Ja - kap italklassen er fuldt indbetalt P1 

B: Ja - kapita lklassen er fu ldt indbetalt Pi 

Andet: 

Kapitalen er indbetalt i/ved : - vælg valuta Aben kursberegner 

- kontanter nom. beløb: valuta? kurs: 

- andre værdier/aktiver nom. beløb: valuta? kurs: 

- gældskonvertering nom. beløb: valuta? kurs: 

- konvertibelt lån nom. beløb: valuta? kurs: 

- fusion nom. beløb: valuta? kurs: 

- spaltning nom. beløb: valuta? kurs: 

- overførsel fra reserver/overskud nom. beløb: valuta? kurs : Altid ku rs 100 

H 3) Komplementarernes indskud nominelt beløb.: - vælg valuta 

- navn: nom. beløb: valuta? 
- navn: nom. beløb: valuta? 
- navn: nom. beløb: valuta? 
- navn: nom. beløb: valuta? 
- navn: nom. beløb: valuta? 



CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 20033878 

H 4) Ved anmeldelse af beslutning om kapitalnedsættelse skal "Kapita lnedsættelse besluttet med nom. beløb" og eventuelt "kapitalklasser "samt den 
relevante rubrik i "Nedsættelse er sket til/ved" udfyldes. 

Sker nedsættelsen til udbetaling eller henlæggelse til reserve, skal der ske offen tliggørelse af beslutn ingen i Erhvervsstyrelsens IT-system. 

H 4 Kapitalnedsættelse Ændres kapitalen, er der tale om en vedtægtsændring. Rettede og daterede vedtægter samt 
generalforsamlingsreferat skal indsendes sammen med anmeldelsen. 

Kapitalnedsættelse besluttet med nom. beløb 

Evt. kapitalklasser (Angiv nominelle beløb): 

A: Ja - kapitalklassen er fuldt indbetalt 

B: Ja - kapitalklassen er fuldt indbetalt P1 

Andet: 

Nedsættelse er sket til/ved : - vælg va luta Aben kursberegner 

- dækning af underskud nom. beløb: valuta? kurs: 

- spaltning nom. beløb: valuta? kurs : 

- nedsættelse til udbetaling I uddeling nom. beløb: valuta? kurs: 

- nedsættelse til henlæggelse til reserve ' l nom. beløb: valuta? kurs: 

- nedsættelse af kaldt kapital nom. beløb: valuta? kurs : 

'l Kapital endelig nedsat med, beløb: 

11) Socialøkonomisk virksomhed 

Selskabet er en socialøkonomisk virksomhed, og opfylder følgende 

• har et socialt formål, 
• er erhvervsdrivende, 
• er uafhængig af det offentl ige, 
• er inddragende og ansvarlig i sit virke, og 
• har en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til 

o reinvestering i egen virksomhed, 
o investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder, 
o donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål, eller 
o en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden, jf. 

nærmere herom i § 5, stk. 2 i lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. 

r. Nej, selskabet er ikke en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) 

n Afregistrer selskabet som registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) 

n Registrer selskabet som registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) 



CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. 

ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 20033878 

J 1) Det udenlandske hovedselskab - filialforhold 

Oprettelse af en ny filial : Med anmeldelsen skal følgende dokumenter vedlægges i autoriseret oversættelse: 

• Officielt bevis for at hovedselskabet er lovligt bestående i hjemlandet, f.eks. udskrift fra registreringsmyndigheden. 

• Fuldmagt uden begrænsninger for filialbestyreren underskrevet af tegningsberettiget i hovedselskabet, i overensstemmelse med 
hovedselskabets tegningsregel. 

• Gensidighedserklæring (kræves ikke for selskaber med hjemsted i EU, EØS, USA eller Estland). 

• Dokumentation for hvem der er tegningsberettiget i hovedselskabet. 

Oversættelse til dansk er ikke nødvendig, hvis dokumenter er udfærdiget på svensk eller norsk. 

Navn for det udenlandske hovedselskab* 

Registreringsnr. * Registreringsmyndighed * 

Hovedselskabets adresse * 

Hjemsted for hovedselskabet 

Land * 

Formål for det udenlandske hovedselskab* 

Tegningsregel for det udenlandske hovedselskab* 

Vedtægters nyeste dato* 

Regnskabsår start* 

J 2) Kapital i hovedselskab 

Tegnet kapital 

Indbetalt Kapita l 

Regnskabsår - slut * 

Valuta 

Valuta Termin for restindbetaling 



ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

J 2) Filialforhold fortsat 

Formål for filia len* 

Tegningsregel for fi lialen* 

Filial af udenlandsk bankaktieselskab tillige 

Filialkapita lens størrelse: 

K 1) Dato og underskrift 

CVR-nr. I Grønlandsk reg. nr. 

20033878 

Indbeta lingsdato: 

Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovgivningens krav og er villige til at 
påtage sig hvervet/stillingen. 

Erhvervsstyrelsen opkræver pr. 1. april 2011 gebyrer for en række selskabsregistreringer. De registreringer, der er anført i 
denne blanket, kan således være belagt med et gebyr. Hvis dette er tilfældet, vil der være en betalingsmeddelelse i det 
sammenskrevne resume, du modtager efter registreringen. Se mere om gebyrerne og om hvorledes de opkræves på 
http://www.erhvervsstyrelsen .dk/gebyrer_for_selskabsregistreringer. Vær opmærksom på , at denne blanket ikke er Webreg 
lynservice. Brug af Webreg medfører et lavere gebyr. 

P Det erklæres, at oplysningerne er rigt,ige, og at ændringer vil blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen * 

dato: 

27-02-2015 

C7 



ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

Bilag - CPR, PAS eller CVR-nr. oplysninger på indtrædende personer og virksomheder 

Denne side springes over, når der ikke indtrædes nye personer eller virksomheder. 

CVR-nr. I Grøn landsk reg . nr. 

20033878 

Her bedes anført oplysningerne om CPR, PAS og CVR-numre på indtrædende personer og virksomheder. CPR-numrene er 
ikke offentligt tilgængelige. Skemaet vil blive makuleret efter endt sagsbehandling 

CPR-nr. eller Pas-nr. I Navn 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR- I Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr. : 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR- / Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr.: 

CPR-/ Pas-nr.: 

Indtrædende virksomheder CVR-nr. I Navn 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

CVR-nr. 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Erhvervsstyrelsen opkræver gebyrer pr. 1. april 2011 for visse selskabsregistreringer - se mere her erst .dk. Såfremt du 
er ved at stifte eller anmelde gebyrbelagte registreringer, vil disse være omfattet af et forhøjet gebyr på kr. 2.150 for en 
stiftelse og kr. 340-350 for en registrering, idet dette er en papirindberetning og ikke en online registrering. 
Hvis anmeldelsen er omfattet gebyr, vil der være en betalingsmeddelelse i det sammenskrevne resume, du modtager 
efter registreringen. 
Felter med en rød stjerne er obligatoriske, og feltet for e-mailadresse, der er markeret med en sort stjerne, er frivilligt, 
og medfører, at Erhvervsstyrelsens følgeskrivelser og sammenskrevne resumeer, der sendes som følge af registrering 
af anmeldelsen, sendes til den angivne e-mailadresse. 

De indsendte data er omfattet manuel sagsbehandling, og gemmes derfor ikke direkte i vores datasystem. 
Sagsbehandlingstiden for selskabsregistrering kan ses på www.erst.dk 

Se om du kan lave dine ændringer digitalt. 

Gå til webreg stiftelse eller webreg ændring 
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ANMELDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN 20033878 

HUSK VEDHÆFT fil - vedlæg de relevante bilag (tryk på gennemse".) 

Ved indtrædelse i selskabet skal der altid medsendes et beslutningsreferat, samt paskopi for udenlandske personer. 
Vedtægtsændringer, herunder kapitalændringer, navne, binavne mm. kræver altid indsendelse af beslutningsreferat samt 
fuldstændige, tilrettede og daterede vedtægter. 

Krav til vedhæftede dokumenter: 
Vedhæftede dokumenter skal være i separate filer. dvs. Vedtægter må ikke indsendes som enkelte sider, med skal vedhæftes 
som et samlet dokument i en fil sammen med eventuelle bilag. fx. stiftelsesdokument er første del af vedtægterne, men kapital 
dokumentation er ikke en del af vedtægterne. Dokumentationen kan samles i et pdf eller word dokument. Kan dette ikke 
efterleves, må sagen sendes på anden vis. 

Erhvervsstyrelsen opkræver gebyrer pr. 1. april 2011 for visse selskabsregistreringer - se mere her erst.dk_ 
Såfremt du er ved at stifte eller anmelde gebyrbelagte registreringer, vil disse være omfattet af et forhøjet gebyr på kr. 2.150 
for en stiftelse, dog kr. 670 for stiftelse af et IVS, og kr. 340-350 for en registrering, idet dette er en papirindberetning og ikke 
en webreg registrering. Hvis dette er tilfældet, vil der være en betalingsmeddelelse i det sammenskrevne resume, du 
modtager efter registreringen . De indsendte data er omfattet manuel sagsbehandling, og gemmes derfor ikke direkte i vores 
datasystem . Sagsbehandlingstiden for selskabsregistrering kan ses på forsiden af www.erst.dk 
Du kan undersøge, om du kan lave dine ændringer digitalt på webreg .dk 

For at indsende formularen digitalt underskrevet, skal du signere med din digitale signatur. 
Har du ikke en digital signatur, kan du i stedet udskrive den udfyldte blanket ved at klikke på det røde pdf ikon. Herefter kan 
du underskrive den og indsende den på mail til anmeldelse@erst.dk eller med posten til 

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17, 2100 København øm 



Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at

Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken
indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Side 1

MARTINUS IDEALFOND Dato: 23.04.2015

CVR-nummer 20033878
Adresse Mariendalsvej 94
Postnummer og by 2000 Frederiksberg
Startdato 01.01.1997
Virkningsdato 14.10.2013
Ophørsdato 23.04.2015
Virksomhedsform Erhvervsdrivende fond
Reklamebeskyttelse Nej
Status Opløst efter fusion

Udvidede virksomhedsoplysninger
Telefon 38346280
Fax 38346180
Mail info@martinus.dk
Kommune Frederiksberg
Branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
Formål Fondens formål er udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og

kærlighed til alle levende væsener (Livets Bog, stk. 117). Formålet er
således at fremme verdensfreden overalt på jorden.

Antal ansatte 2-4 medarbejdere (2. kvartal 2014)
Momsregistrering Slå op på skat.dk
Regnskabsår Fra 01.01 til 31.12
Seneste vedtægtsdato 18.09.2013
Registreret Kapital 300.000,00 DKK
Første regnskabsperiode 01.01.2013 - 31.12.2013

Tegningsregel, ledelse, revisor og ejerforhold
Tegningsregel Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen (rådet)

i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer (rådsmedlemmer) i
forening.

https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_nfpb=true&_pageLabel=NTSE_internet_portal_book_76&_nfls=false


Mangler beslutningsdato
Dato for slettet:

Ændringsdato:

Sagsresume

Oplysninger inden indsendelse

Virksomhedsnavn MARTINUS IDEALFOND

Registreringsnummer CVR: 20033878

Virksomhedsstatus Normal

Grundlæggende oplysninger

Status: Opløst efter fusion

Revision

Revision slettet: 
TREKRONER REVISION A/S - STATSAUTORISEREDE REVISORER Udpeget

ved generalforsamling

Dokumentation

Andet E-mail.pdf Dato: 23-02-2015

Referat ekstraordinær generalforsamling Endelig fusionsbekræftelse-IdealFond.pdf Dato: 23-02-2015

Anmeldelsesblanket idealfond.pdf Dato: 23-02-2015
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