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Flkr ~rJllOidt~lse;- af deh kor1e, ubehagelige' ·ge11eril11(n:S~i•nli1tg dags dato ltt1n}<.~ldte undertegnede sig til 

J~~~at1inus lns~itut, soin_jo ikke er uden arsag til~ at RcviS(lrLini~n ~anmai·~:har v~ret revisor ~or ~am 
Zmgkr~~:n (San1) og lor:selskabet n1.fl. genne1n mere end 30 ar, for at tneddelc det ubehagchge 1. at 
hestyrelscsJncd)ctn Henri Ht'-degaard (flenry} uden nogen indsigt i seJskabsret og udon.at have sten11n~rct 

11:. vedL.-c.gternes b_estetntnel(~cr. herom pit t~ ... ikke sær1ig moralsk og s Jet .ikke· sær1igjutid~sk dækkende 
~nadc ønsker at VtlJledc og radgrvc San l ·oJnknng bestyrelsens satntnensætaung og valg af rev1sor. 

1eg kan l.t'rsliL at H~nryogså har udbredt oplysninger(;ttl selskabet pil MartinusiJnstitut, hvilket er iml'd 
~lnmldcllge tavshedsrcg1cr. . · :· · . '· · · · . · 

. .. . . . . 
. .. . . . . . 

1eg ~~·r s~mtidig opn~rkso!1i på. ~11 Ht;nty ~t.'11 af~;el.se har~ d..,; besl_utJllrtger, der ta~es .. i selskabet~ 
--icdclsc og bcstyrcJse, 1det afstetnrungJf. kapltalf()rhold vll/n1å bhve 50~'0 t1l Sam og 5:0<x) tal frnn Bentzen jnvest AJS. · ·· · 

)lry har i flt.-re andre san1n1enhænge og: i fl.ere ronespil været ll1Cget uheldig llled sin dybe indblanding i 
"tstituttcts og nu også i dette selskabs 1bmold. . ::. . · . · . · · .. · · •· 

-j,å nul'ænmdc tidspunkt skal jeg gøre opf11a!i-ksom på, at jeg ikke Vil undlade at gøre t.•rstatningskntv 

j ældende., silti·ernt 1-Jcnry,.s adflcrd.har væreti .. stri~':1ried selsl;\åbets interesse og hcstyrclscstncdlcnuuets 
1\'shedspl-igt. Dette i forhold. sotn slet ikke vcdrø11e Henry. 

J it sa1~arh~jde n1td San1 i tnere end 30 ar ~kulle gerne rige. li.gt ~ave bevist, hvo: ~1. egen treindrift hvor 
egen mds1gt hvor store resultater og endelag hvor tneget socmlt Jeg har søgt at. pavtrkc Smn tned. . 

J 'is. som jeg kan forstii Henry udbreder rygte on1. at Sam og Heruy vil købe tnine anparter til 
gsprisen, så skal J være n1egct vclkotnne til det. Jeg håber~ l er bevidste otu, hvad dette indebærer. Hvor 

( vil ta pengene n-a, det ved jeg ikke. 

Jin skrivelse, som J ikke >•nskl·dc !.'CmJcml!ilt't da!!s dato, vil eller min b~>dste overbevisning være det 
"'-· ...... ..... '-"· 

mest fyldestgørende t<.>r San.n1en det fik jt'g ikke kjlighcd til at 1brklarc nænnere oan. 
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Til Hcruy vil jeg gen1c f<nærc en af aninc rcalitctsdråber. Den h.urdc give stoftil efte11ankc. 

"Sandheden kan ikke gradbøjes" 

Hillerød, d~t1 27.· august 2004 
!\1cd·-venlig hilsen 
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