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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
INDUSTRIMINISTERIET 

AL/caa 

Finn Bentzen Invest A/S 
Postbox 123 
3400 Hillerød 

Den 3 FEB. 1992 
J.nr. 91-68.662 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" - Deres j.nr. 
SR/SH 301. 

Det meddeles herved, at vedtægtsændringen af 22. oktober 1991 er 
registreret. 

enlig hilsen 

t;c___ 
A:~1{e te Larsen 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V. TELF. 33124280 TELEFAX 33 3244 80 GIRO 9001743 EKSP. TID 10.00-15.00 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
INDUSTRIMINISTERIET 

AL/caa 

Finn Bentzen Invest A/S 
Postbox 123 
3400 Hillerød 

Den 
3 FEB. 1992 

J.nr. 91-68.662 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ANDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" - Deres j.nr. 
SR/SH 301. 

Det meddeles herved, at vedtægtsændringen af 22. oktober 1991 er 
registreret. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 

KAMPMANNSGAOE 1 1780 KØBENHAVN V. TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9001743 EKSP. TID 10.00-15.00 
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RHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
INDUSTRIMINISTERIET 

AL/caa 

Finn Bentzen Invest A/S 
Postbox 123 
3400 Hillerød 

Den 1 9 OEC. 1991 
J.nr. 91-68.662 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" 

Fondsregistret har ved brev af 20 . november 1991 som fondsmyndig
hed godkendt vedtægtsændringerne af 22. oktober 1991. 

Forinden ændringerne kan registreres i Erhvervs- og Selskabs
styrelsen, må seneste regnskab indsendes som dokumentation for 
grundkapitalens tilstedeværelse. 

Af vedtægterne fremgår, at fonden ledes af 5 styrelsesmedlemmer. 
Da der for tiden er registreret 6 styrelsesmedlemmer, må et af 
styrelsesmedlemmerne anmeldes som fratrådt. Der vedlægges en 
anmeldelsesblanket. 

Det bemærkes samtidig, at tegningsreglen vil blive registreret 
uden bestemmelsen om afhændelse og pantsætning af fast ejendom. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V. TELF. 33 124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9001743 EKSP. TID 10.00-15.00 
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RHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 

INDUSTRIMINISTERIET 

AL/caa 

Fondsregistret 
Æbeløgade 1 
2100 København ø 

Den 7 NOV. 1991 
J.nr. 91-68.662 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" 

I henhold til lov om erhvervsdrivende fonde § 48 sendes ved
tægtsændring af 22. oktober 1991 i fonden til videre behandling. 

styrelsen beder sig oplyst om, hvad der sker i sagen. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 

KAMPMANNSGADE 1 t7BO KØBENHAVN V. TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 GIRO 9 001743 EKSP. TID 10.00-15.00 



FinnBentzenln esta1s 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Att: fuldmægtig Annette Larsen 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 

Vedr. "Martinus Andsvidenskabelige Institut" 

EjendomsadmlnJstrallon og leasing 

P~ersborgvej 12 • Postbox 123 
3400 Hl'erad • Te~lon 42 2653 25 

AIS Reg. nr. 54.985 

FB/JB 
(301) 

I fortsættelse af korrespondance og telefonsamtaler vedr. ændring af 
vor ovennævnte klients vedtægter fremsendes hoslagt: 

1. Anmeldelse 
2. Forhandlingsprotokollat/referat 
J. Nye vedtægter/love 

Vi kan samtidig oplyse, at de udarbejdede og reviderede å rsregnskaber 
for 1990 tilsendt s tyrelsen, i ndeholder de ønskede ændringer m.h.t. 
grundkapital og indbetalingsmåde. 

På vor klients vegne beklager vi den meget lange behandlingstid. 

1991 

" 
Bilagt de ovenfor nævnte dokumenter. 

FB Koncernen: FS tfflest AJS • FB Rev'5orgården AIS · l'a Holdir.g NS · FB Rev-Yons '1r.hl\h.et AIS 



~ ~D#z-
MARTINUS ~f INSTITUT 

Erhvers- og Selskabsstyrelsen 
att. Annette Larsen 
Kampmannsgade 1 
1780København V. 

J.nr. 91-65.775 

'$! \f':'i , EfiHVERVS- OG 0 SELSKABSS"ll'RELSSN 

J) 1 9 DEC. 1391 

Mts. 
18.12.91 

Efter aftalen med Finn Bentzen følger herved de nye love, underskrevet. 
Vi har forstået at alt øvrige var i orden. 

Mariendalsvej 96 
DK-2000 Frederiksberg 

Telefon 
38346280 

Med venlig hilsen 
Willy Kuijper 

~j' ~arti~it~ 
Giro 
64295 80 



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

REVISORLINIEN I/S Samarbejdende statsautoriserede revisorer 

O Håndværkervænget 9 · 3400 Hillerød · Telefon °42 26 53 25 

0 Skaaningsgård · 4930 Maribo · Telefon 53 88 48 83 

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
Kampmannsgade 1 
1780__!øbenhayg_y ___________ _ 

at!.:..:.. __ Anne,ll~La~ 

Ret. 0 FB 

SR/ SH 
301 

0 BM 0 BA 0 

Vedlagt fremsendes vedr.: Mar tinus Åndsvidenskabelige Institut, r eg . nr. Hillerød, den 7; l 19 92. 

o eoa-ma1r. pr. --9:645 ------f henhold iliskti"vefseaTf9."decemberf991 
0 regnskabpr. snlal· - fø1=.ger hosl~g_t regnskål5 for_ året 1"990_. ----
0 revismnsprotokol med genparter 

0 honorarnola 

O selvangivelse 

O bilag 

0 Ifølge aftale eiler anmodning 

0 I~ Deres. orienlet ing 

0 ! 11 underskrlfl 

0 Deres bemærkOlnger udbedes 

0 bedes tilbage$endt 

(J t.< videre ekspedition 

0 ring ven I gsl herom Med venlig hilsen 



§ 1 Navn og hjemsted /) r/). oj 1 I -Ci I 

/ 
Stk.1 Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der,.. tilli-

ge fører navnet Martinus Institut. Institutionen er en erhvervsdrivende 
fond. // 

§ 2 Struktur 

// / 
// ,,/ 

// // 

Stk.2 Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

I .,./·' 
,/ 

Skl M . I . 1. d l I./-:" .. . t . artinus nstitut er e vejen e, a menny.tt1g mst1tut1on. 

Stk.2 Institutionen må ikke g es til gen§~ for foreningsdannelse eller 
nogen anden form for m emskabl' 

l i 
I 

§ 3 Formål 

Stk.l I hele sin7 v·rks hed 1og med de midler, der står til dens 
rådighed, skal · stitutionen udelu n e tjene følgende almennyttige 
formål: j 
Bevare Minus samlede værker uæn et, som de foreligger fra hans 
side. / 

Oply/ /m disse /~rker, og 

Gørct' disse væi;ker tilgængelige fo interesserede, herunder ved 
pi licering, ovf8ættelse og undervis gi betryggende fonn. 

I I 
§ 4 Oprettelse og ka11italforhol~ 

Stk.~ ~~.'.'.'!~ne,'.'. ~ oprette(; 1956 på initiativ af forfatteren Martinus 
~Het'Martinus. / 

Stk.2 Institutionens ~onnue beslfl! ved oprettelsen af de alctiver og passiver, 
som Martinus ~kænked7'ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påteg
ning af 14. mahs 195:7 . ......_ 



Stk.3 Institutionen er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og 
copyright til Martinus samlede værker i henhold til gavebrev af 18. 
juni 1980. 

Stk.4 De nødvendige midler til institutionens virksomhed tilvejebringes ved 
egen indtjening og ved ubetingede gaver eller bidrag. 

Stk.5 Samtlige Institutionens indtægter og de til denne ydede bidrag og 
gaver kan alene anvendes til institutionens formål efter §3. 

Stk.6 For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid 
værende formue. 

Stk. 7 Ingen af institutionens bidragydere kan have nogen andel i eller krav 
på institutionens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for 
institutionens handlinger, undladelser eller forpligtelser. 

Stk.8 Institutionens grundkapital er 1 mio. kroner, som er indbetalt ved 
overførsel fra reserven. 

§ 5 Ledelse 

Stk.1 Institutionen ledes af et råd, som består af fem myndige, vederhæftige 
og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Stk.2 Ved medlemsafgang supplerer rådet sig selv. Nye medlemmer indgår 
for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk.3 Rådets medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter 
anciennitet. Næstformandsperioden og formandsperioden er hver for 
sig højst et år. 

Stk.4 Rådet udpeger to suppleanter, som deltager i rådets møder uden 
stemmeret. Ved medlemsafgang indgår normalt den først udpegede 
suppleant som nyt medlem af rådet. Lader rådet den anden indgå, 
fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som 
suppleant. 

Stk.5 Hvervet som formand, næstformand, rådsmedlem og suppleant er 
ulønnet 

§ 6 Rådets kompetence m.v. 

Stk.1 Rådet har den udøvende ledelse af alle institutionens anliggender. Det 
er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til 
stede. 

Stk.2 Rådet skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke 
opnås, kan beslutning først træffes på et nyt rådsmøde, hvortil alle 



medlemmer skal indkaldes. Inden dette møde skal samtlige 
medlemmer i rimelig god tid informeres skriftligt om den beslutning, 
det ikke har været muligt at opnå enighed om. Opnås der fortsat ikke 
enighed om det udsatte spørgsmål, kan der træffes beslutning med et 
flertal på mindst to tredjedele af rådets medlemmer. 

Stk.3 Over de beslutninger, der træffes på rådsmøderne, føres en protokol, 
der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende 
møde. 

§ 7 Tegningsregler 

Stk. l Institutionen tegnes af formanden og et andet medlem af rådet i 
forening eller af tre rådsmedlemmer i forening. Ved køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen dog af mindst tre 
femtedel af rådsmedlemmerne i forening. 

Stk. 2 Rådet kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til 
institutionens medarbejdere, dog ikke for så vidt angår køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom. 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk. l Institutionens regnskab er kalenderåret. 

Stk.2 Institutionens regnskaber skal revideres af en eller flere af rådet 
udpegede statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

Stk.3 Det påhviler rådet hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og 
den reviderede status tilgængelig for interesserede. 

§ 9 Lovændringer 

Stk. l Rådet kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i lovene. 

Stk.2 Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af 
institutionens principielle formål og struktur, således som disse er 
beskrevet i§ 2, 3, 4 (stk. 1-7), 9 og 10. 



§ 10 Opløsning 

Stk. I Institutionen kan kun opløses ved enstemmig beslutning i det samlede 
fuldtallige råd, og kun såfremt samtlige institutionens midler ved 
opløsningen anvendes til formålet efter § 3. 

Stk.2 I intet tilfælde kan formuen helt eJler delvis overgå til nogen af 
institutionens bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

§ 11 Overgangsbestemmelser 

Stk. I De medlemmer, der er underskrivere på Instituttets love af 25. maj 
1982, er udpeget af Martinus. Efter hans ønske fastsætter disse 
medlemmer selv tidspunktet for deres udtræden af rådet. 

Stk.2 Efter Martinus ønske er Grethe Brinkhard formand for rådet indtil sin 
udtræden. 

Stk.3 De øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker sig fritaget 
herfor - næstformand og derefter formand efter anciennitet og 
varetager disse hverv indtil deres udtræden. 

Stk.4 Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de 
medlemmer, som er udpeget af Martinus. Udover disse medlemmer 
kan ingen være suppleant og rådsmedlem i mere end sammenlagt seks 
år. 

Disse love i udgaven af den 25. maj 1982 er udformet efter Martinus 
personlige direktiver. I henhold til myndighedskrav er der derefter kun 
foretaget mindre ændringer. 

Frederiksberg, den 22. oktober 1991 

Grethe Brinkhard Tage Edeling Aage Hvolby Willem-Jan Kuijper 

Henning Laug Ib Sleicher 



Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nr.15 9. 0 8 9A Side 1af 3 
Anrt'l(\tck '"~ Mvn 

Blankotton benyttes vod anmoldolso af (sml X) 

0 nyt oktloaelsknb -Adreaao 

0 nyt anportasolskab Fi nn Bentzen Invest A/ S 
0 ny filial af ol udenlandsk aklloaolskab Håndvær kervænget 9 
Ony filial af ol udenlandsk anporlssolskob 3400 Hillerød 
0 ny erhvervsdrivende fond -l aloklrromm9r 

IXJ vod ændring I nllorode rogislrerot virksomheds forhold. 42 26 53 25 

A. Fælles oplysninger (besvares altid) -
VirkS<ll'l118do"9 Ol'Ml I R;a~~I; lor bo•lie~d~ roo w k- t10dl 

Martinus Andsvidensknbel ige Institut 
Hjemstodaadt-

Mar i endal svej 94-96, 2000 f rederiksberg 
C•I - ••li øoi ladroi.ao 

- - ·- -
B. Besvares for nyt aktie- eller anpartsselskab -

Fou lø rognak~b5øefio!lo Evl l>l · 0 1. 

Akllo· e ller ind:;kud~-
Kr. (opl.,. oom'1Øll bo'nb ou 1111lnr <lv' køpll~lklllJ - e• koll.,.11 

kapitalen udgør """ " . • " " " . • " 
Kr I• 1•'-rl!Ode) KU'9 

Heraf er mdbelo1t. ". "" " •.• I konlonlor til"." ••• ""."""" . . . 

Kr (· I IQfOOI K,.,. 

. I and ro værd er hl." . " ••.•.•.. • " . . 

Kr (· I " rondA· Owto 

Evenluell restbeløb" •. "."" Indbetales sene t "" •••.• " " ••• " 

Stifterne t.-Vn, llA1Q OQ 
"'lvM boøool 

C. Besvares for ny filial af et udenlandsk aktie- eller anpartsselskab 
De1 udt..., u>dske selskabs navn 

-.nu. 

. '°"' J ·~•absåt 

• tegi>ede 81<.tiøkap;!al (ol. l~.I , • lndOeta-e ~ aplla.J • lernM IOt øvl. 1es!sldboUllMlQ 1 · vedtægtemes -ale dato 

Follalons leorungsregel • lot1n6t 

--ror filial af udenlandsk bankaklieselskab anføres filla!l<e;i;1a1ens størrei.w og ll'dbetahng 

D. Besv res for ny erhvervsdrivende fond 
Første regnskabsporiode E I S(·nr. 

~· . 

--

Grurdkapital ~ r. ·heraf « 'lllbela~'t kbntan1er;1u. 

,.,_" r•'T •c"i 

I 

-

Fondsmynd~d. hvis denne er kenol 

• t andra værdier, kr. 

·-

Ud lylde11 af 
Erhvervs· og Selskabsstyrelsen 

~ -BREVNR . . . . ... . .. . : 911 0300 106 

\d\,'2 . MODTAGET BELØB ... : 0,00 

'I 



Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrolsen 

c . Indtræden af . . . nr.159 . 089A Side 2 af3 

- bostyrolso!llllodlommor, boslyrolscs:iupploanler, dlroklcror, flllolbor.tyrore, likvid:itoror, rovlsoror og rovisorsupploontor. 

N:1>n, 11 fag og pr nit bopml \~un '°' 11l'1" 01m 'i[. nr l J tndl1ii>dor "'°"' 

F. Fratræden af ... 

- bostyrelsesmcdlommmer, bestyre·ses.supo6aanter, d1re1<1ører, li ~albestyrere, l1kvdalorer, revisorer og rev•sorsu_ppleanter. 

ti • I F•a· """"' 110M 

G. Vedtægtsændringer m.v. (som ikke dækkes af H· K) 
-·-

IN",· t hl'"" 

,._ 
~lyt bi--n I A'meld•na al binavn 

Ny hj&-..tedaJoo. omuno j t.1 1uo>matedsadres1e 

Evi. ny amrskill PoStadresae 

\Wtaogternes § ·• r., 
Nyt formål •.....•.• . •. Ny t~ningsregal • •. . . Nye kaplla kll'lsser.. . 4 stk. 

·§ Omlægnmgsperiode - §§ 1 stk. 1 9 s t k. 2 
Nyt reanskabsår . . ... . 

H. KapitalbemyndigE'lse 

Bemyndigelse li 
kapitalforhøjelse 

Vedlaegternes § 

Udfyldes af ' 
Erhvervs- og Selskabsstyrolsen 

{Kun AIS> Besluttet 
1-\onvertibelt lån 

Arxlat rr1t . ••• " .... . . 11 s t k. 4+5 

8 



0 

"ndrlng af aktie- eller indskudskapltalen 
• oplya nomlnollo bolob og nnfor nvt kopltolldesaor onkellvln 

Kapltn'on or forhojet mod .• " .•••• 
Kr 
I) -

Hornf or Indbetalt 
Kr ........... ~ I 

Kr - ", 
Kr. - ~) 

K - 7 
K• - 9 

Kr . 11: 

Eventuelt rcstbelob .•.• . •.•.• 
Kr 
13) 

Anmeldelse til Erhvervs• og Selskabsstyrolsen 

nr.15 9 . 08 9A Side 3 af 3 

Overlort Ira -r"°rvor eller overskud - -
I kontnnlor til. •. " •••..•.. " ... ,"", 

Kura 

•> 
I nndre værdier 111" ••••• •• "" ••• ". 

Kutl 
01 

Ved gældskonverterlng lil ••.•. . , . , , 
11.un 

81 

Vod konvortibelt lån til " .... . "" .•. K"'' 
IOl 

Kul. 
Vod fusion Ill " , . . ..... " .....•. "" . 121 

lndbololo:o senest .•.••••.••• " •. , .. 
0..IO 
14) 

Af tidllge·o restbeløb ar nu indbetalt • " •• " •. . •• " "."" •. . . • " " ." . " • ... . " .. " ••.• , (Spoc1ficeres ovenfor): 
Kr. 
l!ll 

Do ikko· fuldt mdbotnlto nkt1crs/nnparters samledo pålydondo er . •••• " •. ••• " ."" . " . •• • """."." ..• " ". 
Kr 

161 

Kopitalon or nedsat til dækning al underskud med . •. .. " " •. •.• . • ". 
I< >< 111 

1 1Anmol1oe altid I la omgange) l<r 
Kapitalen er b..~luttet nedsat med . •.• • " . . •.. " .• . " ••.... " .. . .. . • . " • 181 

Med henblik på udbelallng af •. . .•. •.. . .. ... . . .• " ......•.•. . •.•.•. 
Kr. t'•Jra 
191 20) 

bortfald ol n dbetalmgspligt " . • "" """ " •. " ." 
Kr I< ure . 
:! IJ 221 

henlæggelse hl fond al " " " " " " " . " " " •.• . • " 
Kr . 
23) - -2 t-r. Oeto lot oroklama 

Efter proklam\lols udløb er kopitalen nu nedsat med ••.•. • . .... . . . . . . . 241 251 

J. Ændring af grundkapitalen i erhvervsdrivende fond 

Kapitalen er forhojet med. . . • • . • . . j Kr 
tnclletOØ I l!Onlal'I" 11<. 1 · 8l1Ø'tl •IDflloer ~ r 1 · n·-..,.1-.00, r. 

Kapitalen er nedsat III dækning af underskud med . . .. . . . . • . . . . . .... .. 
Kr >< 1. (Anmoldea allod I lo omgangol l<r 

Kapitalen er besluttet nedsat hl uddeling af "" " . • . • . . "" " . . . • . •• " . 
2. 
Eiler proklamaets udløb er kapitalen nu nedsat med . • . • . • """ .. .••• 

Kr oato ror P'DkiarM 

K. Omdannelse, fusion, likvidation, genoptagelse 
Oolya et let! Dato 

Proklamødalo vod gennemfort likvidation 

L. Undersknfter 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer (I ApS evt. di•ektørerl bekræfter ved deres underskri't rigtigheden af de antørte oplysn nger Samtidig bc · 
kræftes, a! de evt. anmeldle personer og evt. vurderingsmæ.i d dels opfylder lovgivningens krav og dels er vinige hl at påtage !'llg hvervet eller 
slilliigen. 

OalO og I.. 'le<l'.mgteroes seoesto dato Undelskriftllfoe bedes gentaget med fll3Skins~ nfl 

Rådets medlenmer : 

...•..... . .. .• ...•.... 
Aage Hvolby 

Ib Schleicher 
Undef'!;krifterne skal bekræftes af lo vitterlighedsvidner, en advokat eller en notar. 
Navn CO St1ll1ng N•mog sti.,..I ng----------

Udfyldes af I 

Erhvervs· og Selskabsst yrelsen 

...,n, .-.. --·---- -

I 
I 

I 

I 


