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Kære Sam! 
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jeg er yderst taknemlig for;~~'~ill~~~rådets,y.~~e ... . . . . . . ... hensigten med Zinglersen 
Fonden og dit testamente vafbg a.±<~~~~ ti~g~~ . mstituttet. Din nye rådgiver har 
tidligere påstået, at jeg ikke i forløbethåvde dj;~;ftet og aftalerne med instituttet 
jeg endnu ikke har fået en eneste af de efterlyste dokumentationer fra din nye rådgiver 
jeg følger sagen helt til dørs nu uanset prisen herfor. Der er dog grænser for, hvad mine selskaber 
eller jeg skal fmde os i fra personer, der intet overhovedet aner omkring de indgåede aftaler 
jeg vil bruge julen til at gennemgå de sidste mange års korrespondance med selskabet og dig. Jeg 
ved med sikkerhed, at der vil komme mange spændende fortællinger frem om dine dispositioner
udenjuridisk godkendelse- f.s.v. angår selskabet 
hvis du ikke følger dit testamente og rådene fra Willy kan det få uoverskuelige konsekvenser for 
Zinglersen Fonden fremover. Instituttet kan ikke købe eller overtage Zinglersen Fonden, det har jeg 
jo forsøgt at fortælle dig så mange gange. · 
revisionen ikke kan udarbejde Zinglersen Fondens regnskab, hvis ikke afleveringsforretning og 
lagerkontrol fmder sted 



FinnBentæn 
Københavnsvej 37 . Postbox 123 . 3400 Hillerød 
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at FBI NS vil som bestyrelsesmedlem orienterer selskabets revisor om, at jeg som bestyrelsesmedlem 
ikke godkender et revideret årsregnskab, der indeholder aflønning af privat hushjælp over 
selskabets regnskab og at jeg ikke godkender et regnskab, der uden bestyrelses godkendelse 
indeholder privat boggave fra dig. 

at jeg som bestyrelsesmedlem derfor ikke kan anbefale, at der på selskabets papir foretages 
lønangivelser for år 2004 

at alt dette selvsagt ikke bliver mit såfremt jeres tilbud var blevet eller 
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vil blive effektueret 

Instituttets 


