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Dt~n J 8. august d.a. hJcv der aJboldt ordin~1;.generalfdrsatnling på selskabets adresse på Frederiksberg. 
.. . 

. .... . .. 

De~\ ærre kunne sdskabets:stiflcr San1 Zi11gt'erst-~ (Sm11) ikke være tilstede på grund af:sygdon1 . 
. . . : :<-::.: . .: )' .·._ .. · . . 

Dl'r YnJla~gges Jhrhandlingsprotokol.. · sprn veritigsi t)edes gennemlæst. god~ endt-~ underskrevet og 
n:turnerct til vort kontor i vedlame kuvctt.: <:~endes 1i1 llt:nrv Hcd~cnard {f1emv). sont m" snr!.!t~ ford,1i,;;<l&" tl.1mocJne). 

"""'"' . ·:· . .. · .. .... \. ... ...... _. ·.·:· ... ····:· .. ··· 

Protokollatet indeholder !fg~~~n.:~ n1it1.e hekyn1tingert)nlkring respekt fhr selskabets fbzvligtelser ovcrh)r 
m y n d i ghcdern~. . . . . :.:.:: : ... 

. . . .·:<·> ·.:-·- >. . . .· 

Det ~r f~1ktisk urjtneli2t o!! ikke særli2: etisk at bvdeiniu son1 hovedanpaJtshaver O!! ~o1n 11id1.dver !:enncm 
"'- ....... .......... .l ... · ""'""' : . ....... ""' ~ 

mere 1 • .'11d 25 ar; · 

at mine b~tænkcJighcder tned hensyn til Sams dispositioner bliver ignoreret 
at Satn ptt selskabets vegne- uden n1in-viden son1 hovedanparts'haver- sælg~rselskabets bil 
at San1 - uden 1nin viden sotn hovedanpru1shaver • 1brærcr selskabets yarelågcr væk 
at jeg/Fin n Bentzen In vest A/S blev anpartshaver i sclskabet 1br at he\1are t:iendon11ncn på Tctnt~v~; til 

gJædc for det kosinologiske arbejde:-,: · . 
at jeg tidligere har påtaget n1ig forpligtelser udo\;<-..f_:· ~et aftalte~ hvilket ikke Hndt-s i god 

ovcrensstetninclsc tnt'"<i n1in egen tnora1. 

Jeg er desvæn·e nød til at gøre opn1ærkson1 på~ at siiii·en1t disse forhold bHvcr krilist-"Tet afn1yndighedctnc. 
at H·asigc ntig ansvaret herf()r~ 1igeson1 Henrys "dun1s1narte" bernærkningcr rncd hensyn til .. hvad man kan 
og ikke kan 1ncd et selskab, ikke kan accepteres. 

Faktisk beskæiligcr jeg n1ig med sclskabsret og ved .. hvilke krav myndighcdcn1c stiller. så er det hdt 
uansta~ndigt~ at Henry 1ned sin ntanglende indsigt~ forsøger at latterliggøre 1nint\ hcrnærkningcr. 
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i\ u !{H-venter jeg måske ikke at fa t}'ldestgørende svar på tninc indsigelser og mine kotnn1entarcr~ men det 
ma Sil n1 de nødvendige konsekvenser. 

Der n1edscndcs et brev til Fredefiksberg Konunune"~ Skattca1Uelingen. hvor Revisionskontoret igen 
J(:,r:>oger, at s d skabet opnar at slippe for skattekontro11ovsti11æg på JsL 5.000. 

f-knry t<weslog. at Sam overtog aktivente :fi-a E. Zinglersens Forlag ApS. Dette har vi regnet lidt på og er 
k<l1l1Jnet fretn til en n1ulighed, der tilgodeser de nuyærend.Y:':~~partst,t,~y~re., sclskabets fremtid og San1s 
ovedcvc1se i ~jc;mdcnntnen pa Tcm.evej. .. ' · .,.,,._. · ·· ·.· ::.:: 

Det beregnede forslag indebærer, 

at S~m1 for sittnclfcmt·egningstilgodchavende. som han måske ellers ikke ville.tnodtage. ovet1ager; 

Van:.· lager 
Tilgode ~·if.khaeJ Parker 
L i kvide beholdninger 
Skvldin ferieløn 
... .t ~ 

Anden gæld 

l ALT 

· ·· e\1. hc-vægdser citer 1 /4 2004 

at t:iendotnnlen bliver i selskabet 
at prioritetsgælden bliver is~lskabct 
al den udskudte skåt bliver i selskabet 
at H cm)' og San1 udtra3der af selsk~he~ bestyrelse ... - . · ! • / r. · 

24.800 
118.583 
327.528 

4.R60 

---~"',!!28 

at Finn B(.,11tzen In vest A/S køber de reSterende J 00.000 artparter over 3 år :tb1' en ptis af kr. 450 . .f!ru) 
at Sam selvRdgeJig kan blive boende i cjendol:i1tnel1~ ·salænge: ~~l :lever på det f)'siskc plan til en 

nænnerc aftalt husl~ie .. > . · · · · , '· : 
nt dette betyder, at Sa1n faktisk tnodtager endnu ca. kr. 1 mjo~ 

Dette tiigør smntidig s,un fuldstændig for nogen 1(npligte1ser ove1thr selskabet eller Inyndighede1nc og 
giver samtidig Satn el støtTe radighedsbcløb~ tnedens Finn Bentzen Invcst A/S patager sig yderligere 
fhrpJigtelser, son1 forhåbentlig pa længere sigt kotnmcr Martinus kosn1oJogi tilgodc. 

Det vigtigste fbr lllig i den forbindelse er., at ved at sørge for, at Ternevej fortsat bliver tilknyttet Instituttet 
og den OVL'1lf(lr skitserede løsning- er vel nok den bedste n1odel i den Hwbindclse - lever jeg op tit n1ine 

t{)rsikringcr over for ~-1artinus. • 

ForlageVsdskahet piltager sig en stor udskudt skat, tnen ogsa den hæfter Finn Bentzen Invcst A/S i sitfald 
fiw 
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Ahentativ(.'i til dette forslag er:- at. seJskabets fortsætter n1ed Satn sotn eneanpm1shavcr., hvor Finn Bentzen 
udtræder af bestyrelsen og hvor Sarn k.obcr Finn Bentzen hlvt~t i\/S's anparter cfler samn1c 
kursberegning og at seJskabet snarest finder en ny revisor. 

Jeg finder det rigtigst at denne afgørelse træties inden 15. septetnbcr 2004. 

Bilagt ovennævnt t" dokUtncnter 




