
ADVOKATERNE 

HOVEDVAGTSGADE 8 

CARSTEN HAUCH (H) 

ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) 

FLEMMING CLAUSEN (L) 

HENRIK PERREGAARD {H) 

~--~~~~~~~------

BILAG 14 
Advokat Bjø1n Vvittrup 
----~------------~-~ 

10. februar 2005 

223 

Politimesteren på Frederiksberg, 

Juristsekretariatet, 

H·owitzvej 30, 

J.nr. 655372 AFBjsch 

Sekr: Susan Hansen 

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk 

Tlf. tid: kl. 10.00- 16.00 

Vedr.: Politianmeldelse mod Finn Bentzen, Københavnsvej 37, 3400 Hillerød. 

----------------------------------------------------------------.~·-~--------------------------------

Jeg skal hermed som advokat for Sam Zingl~ts-~ri~, CPRh.r·~ .. 22 02 12-2267, bo

ende Ternevej 5, 2000 Frederiks q,~rg, .!ncl'gi~e anm:~tdels~· 'i~od ovenstående revi-
_... '"·-,_ ·-.: _... '\ . 

sor, idet jeg beder Politiet vurdere, ·om der e·r båsis for en s1gtelse for bedrageri, 
.· / '· \ -i. ·, 

straffelovens§ 279, eventuelt mandatsvig,··,straffelovens § 280. 
_If. / \ \ '· ~- \\ __ • 1-

~ t ' ~ 
.. ;: 

Baggrund for sagen.: 

Sam Zinglersen, der ei .. 92 .år gam~~i, har i ca. 30 år anvendt Martinus Institut-
~ .\ ~ 

tets revisor, Finn Be11.~~n, so~ revisor, dels vedrørende sit private regnskab, dels 

vedrørende det ham tilhØrende anpartsselskab, E. Zinglersen Forlag ApS, og en

delig vedrørende en af ham oprettet fond, Sam Zinglersen's Fond. 

Finn Bentzen er stadig revisor for Martinus Institut, og som det fremgår af vedlag

te korrespondance, er hans skrivelser fyldt med citater fra åndsfilosoffen, Marti

nus. 

Sam Zinglersen, der ikke selv har regnskabsmæssig indsigt af betydning, har i al

le årene fulgt den rådgivning, han har modtaget fra Finn Bentzen. 

Vedr. Finn Bentzen: 
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Finn Bentzen driver to revisionsfirmaer, ligesom han har Finn Bentzen Invest 

A/ S, j fr. vedlagte grønne plastik chartek. 
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Undertegnede har forespurgt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (bilag 18) om Finn 

:Bentzen er statsautoriseret eller registreret revisor. Erhvervs- og Selskabsstyrel

sen har meddelt, at Finn Bentzen har været optaget som registreret revisor i tiden 

fra 6. august 1975 til 9. oktober 1987. Han er således ingen af delene på nuvæ

rende tidspunkt ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Jeg har indhentet regnskaber fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende Finn 

Bentzen's tre virksomheder. 

Det er RevisorLinien Danmark Revisionsaktieselskab, der har assisteret Sam 

Zinglersen. Han har aldrig haft kontakt med andre end Finn Bentzen, og har der

for haft den formodning, at Finn Bentzen var statsautoriseret revisor. 

Som det fremgår af udskrifter vedrørende Finn Bentzens revisionsinsti tut, års

rapport pr. 30.9.2003 består bestyrelsen af Finn Bentzen, Ole Holm og Bent An

drup, hvor Bent Andrup ligeledes sidder i direktionen. 

Bent Andrup er statsautoriseret revisor, men fremtræder i henhold til revisorfor

eningens oplysninger som registreret på adressen, Baneløkken 32, l.tv., Herlev. 

Sam Zinglersen kender ikke den pågældende og har aldrig været rådgivet af ham. 

Som det fremgår af de vedlagte årsregnskaber, er selskabet underskudsgivende i 

2001/2002 og 2002/2003. 

Et andet selskab er Finn Bentzen "Revisorgården" A/S fra samme adresse, nemlig 

Københavnsvej 37, 3400 Hillerød. Det fremgår af årsregnskab 2002/2003, at det 

her tilsyneladende er et rent familieforetagende. Det er tilsyneladende Finn Bent

zen In vest A/ S, der ejer aktierne i selskabet. 

Tilsyneladende består indtægterne af lejeindtægter. Selskabets revisor er her lige

ledes Bent Ivar Andrup fra Herlev. 
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Vedr. Finn Bentzen Invest A/S: 

I henhold til sidste regnskabsår 2002 l 2003 er der her tale om et selskab, der har 

en pæn egenkapital, og som i henhold tilledelsesberegning, regnskabets pag. 5, 

:bar noteret under aktionærforhold, navnene Finn Bentzen og Marianne M. Bent

zen. 

I henhold til oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er der tilsyneladende 

her igen tale om et rent familieforetagende, der har statsautoriseret revisor Bent 

Ivar Andrup, Herlev, som revisor. 

Det er specielt dette selskab, der efterfølgende optræder i sagen. 

Sam Zinglersen har i 25 år ejet et forlag, E. Zinglersens Forlag ApS. Sam Zingler

sen er opretter af dette forlag, og han har tjent hovedparten af sin indtægt på at 

udgive Kryds & Tværs Bladet. Samtidig har han været en personlig ven med 

åndsfilosoffen, Martinus, der afgik ved døden i 1981. De to personers baghaver 

stødte op imod hinanden. Det er utvivlsomt Sam Zinglersen's ønske, at hans 

samlede formue skal tilfalde Martinus Institut, idet han ikke har andre livsarvin

ger. 

Det, der herefter forekommer Sam Zinglersen, Henry Hedegaard (bestyrelsesmed

lem i E. Zinglersens Forlag ApS), revisor Majken Bøg samt undertegnede påfal

dende, er følgende hændelsesforløb: 

Sam Zinglersen har i mange år boet på Ternevej 5, 2000 Frederiksberg. I 1991 

rådgiver Finn Bentzen Sam Zinglersen om, at hans ejendom bør lægges ind i hans 

anpartsselskab for at bevare midlerne for Martinus Institut. Dette sker ved et 

skøde, der bliver lyst den 12. juli l 991 (bilag 23). 

Ejendommen var den gang vurderet til1.450.000 kr. Den er i dag, jfr. bilag 24, 

vurderet til 4. 7 50.000 kr. 
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Det var ikke den gang usædvanligt, at man for at trække penge ud af sit selskab 

solgte sin ejendom til selskabet til en pæn salgssum, men den efterfølgende lov

givning medførte, at det blev en særdeles dårlig forretning, hvorfor langt de fleste 

fik skødet ej en dommen til bage. 

Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt for mig at vurdere, om dispo

sitionen set på daværeride tidspunkt var kritisabel. 

Herefter gik der nogle år, men ifølge de oplysninger, som Majken Bøg har frem

skaffet, jfr. bilag 25, begyndte Finn Bentzen som økonomisk rådgiver for Sam 

Zinglersen i 1993 at afkøbe ham anparter. 

11993 drejede det sig om nominelt 10.000 kr. Hvilken pris der den gang blev be

talt for anparterne vides ikke. 

11998 blev opkøbt yderligere 15.000 kr. På daværende tidspunkt var Sam 

Zinglersen, som det fremgår, 86 år gammel. Ifølge Majken Bøg's oplysninger blev 

anparterne købt til kurs l 00. Kursen i Sam Zinglersen 's regnskaber er anført til 

270, hvilket er påfaldende, da det er Finn Bentzen selv, der har lavet regnskabet. 

12001 og fremefter tager indkøbene fart. I 2001 købes for 30.000 kr. nominelt til 

kurs 180, eller 54.000 kr. Egenkapitalen i selskabet udgjorde pr. 31.3.2001 

1.254.575 kr. Hvis man regulerer for ejendommens værdi i henhold til offentlig 

vurdering, der som bekendt ofte er lavere end regulær handelsværdi, er egenkapi

talen 2.754.575 kr. Det vil således sige, at selskabets revisor køber indre kapi

talværdi på 413.186 kr. for 54.000 kr. 

Ifølge privatregnskabet ejer Sam Zinglersen herefter 130.000 kr. af kapitalen . 

. 12002 købes på ny nom. 30.000 kr. igen for 54.000 kr., det stadig til kurs 180. 

Egenkapitalen i selskabet er her reguleret på samme måde vokset til 3.815.687 

kr., det vil sige, at selskabets revisor køber indre værdi på kr. 572.352,90 for 

'54.000 kr. Herefter ejer Sam Zinglersen i henhold til privatregnskabet nom. 

100.000 kr. af anpartskapitalen. 
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tJ,k 2-. 
l 2003 købes igen nom. 20.000 kr. for 36.000 kr." Eg~nkapitalen her reguleret 

som ovenfor udgør nu 4.268.458 kr. Det vil sige, at selskabets revisor køber 

1/10 af anpartskapitalen eller. kr. 426.845,80 for 36.000 kr. Herefter ejer Sam 

Zinglersen kun nom. 80.000 kr. af anparterne. 

Jeg medgiver, at man for at få kapitalen ud af selskabet naturligvis skal betale 

beskatning af kapitalindeståendet, men stadigvæk ·er det en forretning, der fore

kommer at være utilstedelig i relation til en meget gammel klient og dennes revi

sor. 

Som det fremgår af en redegørelse, som Sam Zinglersen har sendt til undertegne

de på forespørgsel (bilag 26), figurerer der fra 1999 til tilgodehavende stort 

118.000 kr. i selskabet. Debitors navn fremgår først i nogle af de lidt senere 

regnskaber som Michael Zacho Parker. Det viser sig, at den pågældende ikke har 

nogen form for relation til Sam Zinglersen. Den pågældendes moder har været 

kæreste med revisor Finn Bentzen, der, jfr. redegørelsen, har overtalt Sam 

Zinglersen til at være kautionist i forbindelse med dennes ønske om at optage et 

lån til brug for en pilotuddannelse. Sam Zinglersen har selv ikke haft noget na

turligt ønske om at gå ind at støtte en person, han ikke kendte, og det er derfor 

endnu et tegn på, at man har misbrugt sin rådgiverstilling. 

Sam Zinglersen forklarer, at han på intet tidspunkt har ønsket at tilgodese Finn 

Bentzen eller dennes investeringsselskab, som tilsyneladende er det selskab, der 

har overtaget hans anparter. Han har blot af selskabets revisor fået oplyst, at det 

var den bedste måde at bevare midlerne for Martinus Institut på. 

Jeg har bedt Finn Bentzen om at dokumentere, at han har betalt for anparterne. 

Jeg har intet modtaget. Revisor Majken Bøg har løseligt gennemset Sam Zingler

sen's private konti uden at kunne finde nogle overførsler, men hun forsøger nu 

igennem banken at få kontoudtog for de sidste foreløbige fem år, så vi kan se, om 

der har været betalt for anparterne. Baggrunden herfor er, at der nu skal anlæg

ges en sag til omstødelse af overdragelserne i medfør af aftalelovens bestemmel

ser. 
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Det var først, da Finn Bentzen begyndte at gøre sin hovedaktionærret gældende, 

jfr. bilag l af 24. august 2004, hvor Finn Bentzen igen og igen gør gældende, at 

han er hovedanpartshaver samt ifølge Sam Zinglersen ved mundtlig trussel om at 

:opsige hans mangeårige hjælper, der bor på første salen af ejendommen, Ternevej 

5, for at skaffe sin egen søn en bolig, at Sam Zinglersen blev klar over, at der var 

noget galt. Han opsøger herefter Majken Bøg, der kender hans lejer, og herefter 

blev sagen afdækket. 

Det afgørende for Sam Zinglersen er at få sine anparter tilbage, og undertegnede 

har derfor skrevet til Finn Bentzen, som det fremgår af skrivelse af 12. januar 

2005 (bilag 21). 

Jeg har som svar herpå modtaget en skrivelse modtaget på rriit kontor 25. januar 

2005 (bilag 22) med endnu et skriftsted men i øvrigt ikke nogen besvarelse af min 

forespørgsel. 

Der har tidligere været tale om, at Finn Bentzen var indstillet på at tilbagesælge 

anparterne til Sam Zinglersen, dog denne gang til en væsentlig højere kurs. 

Under hensyn til at der er tale om en person, der optræder som en faglig rådgiver, 

og som samtidig udtynder sin klients økonomiske situation, mener jeg, at der er 

tale om økonomisk kriminalitet, hvilket er baggrunden for, at jeg beder Politiet 

vurdere, om man er enig heri, og i så fald om at forfølge sagen over for Finn Bent

zen. 

Som det fremgår af den korrespondance, der vedlægges, villangt de fleste opfatte 

Finn Bentzen som værende en statsautoriseret revisor, og det er, som det frem-

. går, ikke tilfældet. 

Der vedlægges til Politiets brug: 

> Regnskaber vedrørende E. Zinglersens Forlag ApS 

> Sam Zinglersen 's private regnskaber 
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)> Regnskaber vedrørende Finn Bentzen's tre selskaber 

)> Diverse nummeret korrespondance, bilag l - 31 
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Med venlig hilsen 

Annette Fabricius-Bjerre 
Direkte E-mail: afb@advoho8.dk 


