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til som sagsøgt at møde i Retten i Hillerød, Kannik e gade l, 3400 Hillerød, på den 

af Retten ved påtegning på nærværende stævning berammede dag og tid, hvor de 

sagsøgte skal svare i sagen samt medtage de dokumenter, de ønsker at påberåbe 

sig. 

q.er nedlægges følgende 

PÅSTAND: 

De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at overdragelse af anparter i E. Zinglersens 

Forlag ApS, nom. kr. 120.000,- er ugyldig, hvorfor anparteme skal tilbagetrans

porteres til sagsøgeren. 

SAGSFREMSTILLING: 

Sagsøgeren, Sam Zinglersen, er i dag 93 år gammel. Han har i sit voksne liv 

drevet et familieforlag, E. Zinglersens Forlag, der i 1983 blev placeret i 

anpartsselsskabet, E. Zinglersens Forlag ApS. 

Eneanpartshaver var Sam Zinglersen. Udskrift fra Erhvervs- og Selskabs

styrelsens register fremlægges som Bilag l. 

Sam Zinglersen har i sit voksne liv været meget knyttet til åndsfilosoffen 

Martinus, der døde i 1981. Sam Zinglersen havde et personligt venskab med 

ham, og det var og er Sam Zinglersens faste ønske, at hans midler, da han ikke 

har nogen livsarvinger, skal tilfalde Martinus Instituttet. 

Allerede i 1978 blev hans sommerhusejendom, Klintvej 55, 4500 Nykøbing 

Sjælland, overdraget til Martinus' åndsvidenskabelige institut. Martinus Fonden 

havde en revisor, Finn Bentzen, og Sam Zinglersen har i ca. 30 år benyttet den 
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pågældende som revisor. Han har i hele forløbet kun været rådgivet af Finn 

Bentzen og har på intet tidspunkt haft opfattelse af, at han har disponeret med 

andre end Finn Bentzen personligt. 

Sam Zinglersen har i hele forløbet drevet sin virksomhed fra adressen, Ternevej 5, 

2000 Frederiksberg. Finn Bentzen rådede ham i 1991 til at lægge sin personligt 

ejede ejendom, Ternevej 5, ind i anpartsselskabet, der fremlægges som Bilag 2. 

Som det fremgår af bilag l indtrådte Finn Bentzen i bestyrelsen den 6. november 

1990, og overdragelsen fandt således sted ca. 8 måneder efter. I september 1993 

begyndte Finn Bentzen at opkøbe anparter af Sam Zinglersen, der på det 

tidspunkt var over 80 år gammel. Den begrundelse, der blev anført var, at det 

væsentligt var for at sikre Sam Zinglersens midler til Martinus Instituttet. Sam 

Zinglersen, der altid har stolet på sin rådgiver, modtog igennem årene besked om, 

at rådgiver nu ville komme og købe anparter, som Finn Bentzen selv nærmere 

angav. Kursen var formentlig i det første år kurs 100. Vedrørende hovedparten af 

anparterne er der tilsyneladende beregnet kurs 180. Det er dog således, at en del 

af afregningerne har fundet sted efter, at der har været foretaget modregning, jf. 

bilag ... 

På nuværende tidspunkt ejer Finn Bentzen, der har lagt de erhvervede anparter 

ind i Finn Bentzen Invest ApS, nu 120.000 nom. af en anpartskapital på kr. 

200.000,-. 

Efter at Finn Bentzen således var blevet hovedanpartshaver, hvilket på ingen 

måde fremgår af de årsregnskaber, der er udarbejdet vedrørende E. Zinglersens 

forlag ApS, har han overfor Sam Zinglersen gjort gældende, at han som 

hovedanpartshaver var den, der nu var bestemmende i selskabet. Sam Zinglersen 

har aldrig forstået, hvad der er foregået, og han blev derfor temmelig chokeret, 

dels da han blev klar over, at han ikke længere kunne disponere over sit hus og 

sit selskab, og hans mangeårige medhjælper, der bor i hans ejendom på første 

'sal, blev efter det oplyste truet med en opsigelse. 
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Dette bestrides dog efterfølgende fra Finn Bentzens side. 

Dette fik Sam Zinglersen til at tage kontakt til revisor Majken Britt Bøg, der har 

gennemgået sagen, og derefter sammen med Sam Zinglersen og et andet 

hestyrelsesmedlem i E. Zinglersens Forlag ApS, Henry Hedegaard, rettet 

henvendelse til undertegnedes ko n tor. 

Herefter blev der fremsendt en skrivelse til Finn Bentzen af 12. januar 2005 

(Bilag 3), der blev besvaret med skrivelse fra Finn Bentzen af 24. januar 2005, 

(Bilag 4). I bilag 3 anmoder man om, at Sam Zinglersen får tilbagetransporteret 

sine anparter, idet den pris, der er blevet betalt for anparterne, og den vejledning, 

der er givet ham i forbindelse med baggrunden for overdragelse af anparter, er 

urimelig. Dispositionen er alene fremkaldt af Finn Bentzen. Sam Zinglersen har 

ikke i de år, der er gået, haft likviditetsproblemer, der har kunnet begrunde en 

interesse for et salg. 

Det fremgår af svar fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen {Bilag 5), at Finn Bentzen 

har været registreret revisor i tiden fra 6. august 1975 til 9. oktober 1987. Den, 

der står som statsautoriseret revisor i Finn Bentzens revisionsaktieselskab, er 

statsautoriseret revisor, Bent Andrup, der tilsyneladende driver virksomhed fra 

en anden adresse, nemlig Baneløkken 32, 1.tv., 2730 Herlev. Sam Zinglersen har 

aldrig mødt den pågældende person og har aldrig søgt hans rådgivning. 

Finn Bentzen driver tilsyneladende to revisionsfirmaer, nemlig RevisorLinien 

Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisorgården A/S samt Finn 

Bentzen Invest A/ S. 

Da sagsøgte ikke - således som det tidligere er blevet tilbudt - jf. bilag, ville 

overdrage anparterne til Sam Zinglersen til den pris, han havde betalt og kunne 

dokumentere var betalt, fremkommer nærværende stævning, ligesom der er 

indgivet en anmeldelse til Politimesteren på Frederiksberg, hvor sagen nu 
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behandles, idet Politimesteren har modtaget en grundlæggende dokumentation 

vedrørende E. Zinglersens Forlag ApS samt Zinglersens private regnskaber og 

regnskaber vedrørende Finn Bentzens tre selskaber. 

Som det fremgår af politianmeldelsen, hvor overdragelserne er gennemgået, er der 

tale om en udnyttelse af en anden persons manglende indsigt og et bestående 

afhængighedsforhold som rådgiver til at opnå eller betinge en ydelse, der står i 

væsentlig misforhold til modydelsen (overtrædelse af aftalelovens § 31), tale om 

omstændigheder for overdragelserne overfor Finn Bentzen, som han - vel vidende 

at anparterne havde en væsentlig højere værdi - stridende imod almindelig 

hæderlighed modtog til kurs maksimum 180 efter egen vurdering (overtrædelse af 

aftalelovens § 33) samt endelig gøres det gældende, at overdragelserne kan 

ændres eller tilsidesættes på grund af uredelig handlemåde fra Finn Bentzen side 

i forbindelse med aftalens indgåelse og ud fra aftalens indhold. 

Det skal tilføjes, at hovedparten af overdragelserne vedrørende anparter har 

fundet sted på et tidspunkt, hvor selskabet ikke reelt var erhvervsaktivt, og det 

eneste reelle aktiv den villa, som sagsøger stadig bebor og troede, han var ejer af, 

indtil det modsatte gik op for ham i 2004 (aftalelovens§ 36). 

Selskabet udgiver stadig to erindringsbøger om Martinus, og det ønsker Sam 

Zinglersen at fortsætte med, medens Finn Bentzen i brev 425-brv.240804 giver 

udtryk for, at forlagsvirksomheden skal ophøre i forbindelse med hans overta

gelse af resten af anparterne, idet han overdrager varelageret til Sam Zinglersen 

personligt. Dermed forbereder han antagelig en succession mellem E. Zingler

sens Forlag og Finn Bentzen lnvest A/S. Det er svært at få øje på, at Martinus 

Instituttet tilgodeses ved nedlæggelse af forlagsvirksomheden. 

PROVOKATION: 

De sagsøgte anmodes som at fremlægge dokumentation for anpartsoverdragel

serne. 



DOKUMENTER: 

Bilag 1: 

Bilag 2: 

Bilag 3: 

Bilag 4: 

Bilag 5: 

Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register. 

Tingbogsoplysning af 14. december 2004 vedrørende Ternevej 5. 

Skrivelse til Finn Beptzen af 12. januar 2005. 

Skrivelse fra Finn Bentzen af 24. januar 2005. 

Skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

København, den 10. marts 2005 

Annette Fabricius-Bjerre 
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