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Vi har fra revisor Majken Bøg 1nodtaget en rykkerskrivelse af 20. septe1nber d.å. på en skriyelse, so1n vi 
ikke er i besiddelse af. 

Samtidig har vi 1nodtaget kopi af revisor Majken Bøg' s skrivelse til RevisorLinien Darunark 
v /Statsautoriseret revisor Bent Andrup og dennes besvarelse af 21. septe1nber d.å. 

Vi mener efter aftale 1ned vor advokat det rigtigst at fi·e1nsende de efterlyste doku1nenter til selskabets 
øvrige bestyrelse. Sælger af anparte1ne har tidligete altid 1nodtaget kopier af alle de handler, der er 
foretaget Dette fre1ngår tydeligt af det ftetnsendte og sagens korrespondance. Hvor disse er blevet 
arkiveret, ved vi af indlysende grunde ikke! 

For nu ikke at gå ind på revisor Majken Bøg' s fornænnende skrivelse og forsøg på at skabe forvirring 
omkring det faktiske, skal det oplyses, at egentlig ejer er Finn Bentzen Invest A/S og ikke Finn Bentzen. 

Der 1nedsendes følgende dokumenter vedrørende selskabets beholdning af anparter; 

l. Fotokopi af no1n. kr. 120.000 anpartsbeviser med Sam Zinglersens og Finn Bentzen Invest A/S's 
overdragelsesunderskrifter. Dette er sket over en 11-årig periode og aldrig tidligere har der været sat 

1 . spørgsmålstegn ved nogen af de foretagne dispositioner. Nu er der vist heller ingen, der vil påstå, at 
Sa1n Zinglersen før eller nu lader sig dirigere af nogen som helst! 

2. Endvidere fremsendes kopi af anpartsprotokol, hvoraf dispositionerne fre1ngår. Også dette dokument 
er løbende tilstillet Sam Zinglersen. 

3. Der fre1nsendes endvidere depotbevis fra Fælleskassen i København, hvoraf beholdningens størrelse 
fremgår 

4. Der fre1nsendes kopi af vedtægterne med seneste dato 4/10 1982. Jeg beder selskabets bestyrelse være 
opmærksotn på § 5 og især § 8, der jo er ensbetydende 1ned, at Finn Bentzen lnvest A/S har den 
endelige beslutning vedrørende selskabets anliggender. Dette har Finn Bentzen In vest A/S aldrig gjort 
brug af. 

5. Der In edsendes også som ekse1npler og som doku1nentation for udviklingen i San Zinglersens 
beholdning af anparter i forlaget, formueopgørelser pr. 31/12 1998, 1999, 2000, 2001 og 2003. Så den 
be1nærkning om, at Finn Bentzen I,lvest A/S skulle havre "franarret" Sam Zinglersen noget som 
helst, 1nodsiges vist fyldestgørende af de 1nange sendte doku1nenter. 
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Ligesotn Sam Zinglersens personligt gennem marige år har været vidende om, at hensigten tned Finn 
Bentzen In vest A/S' s køb af anparter - altså ikke· sotn fejlagtigt oplyst Finn Bentzen privat - var at 
gennetuføre etableringen af et mausohewn. 

.. Det er således dybt skuffende og i l 00% uoverensstetnmelse med alle indgåede aftaler helt tilbage fra 
· :Martinus' s tid, at anpartskøbet skulle være for personlig berigelse for Finn Bentzen eller Finn Bentzen 
lnvest A/S eller for at skade Satn. · 

Som bestyrelsestnedletn tnå Finn Bentzen In vest A/S stadig tage forbehold overror tidligere dispositioner. 

Hillerød, den 23. september 2004 
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Med venlighilsE 
Finn Bentzen Inv st AJS/ _ _, 
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Bilagt ovennævnte dokutnenter 
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