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Vedr.: Deres j.nr. 20-40481- PQ- Sam Zinglersens dødsbo 

Desværre må jeg konstatere, at jeg er uden svar på mit brev til Dem af l. ds. og beder Dem meddele 
mig, om det er udtryk for, at Deres klienter ikke ønsker at indgå en suspensionsaftale. 

Dødsboet overvejer i øjeblikket, om der skal udtages stævning mod Deres klienter for mangelfuld 
rådgivning i anledning af det tab, som dødsboet påføres, fordi Deres klienter rådgav afdøde til at 
overdrage ejendommen til selskabet, idet det udløser en betydelig beskatning, som kunne have væ
ret undgået, såfremt ejendommen var forblevet i afdødes regi. 

I forbindelse med en gennemgang af afdødes papirer er jeg stødt på forskellige sagsakter, herunder 
følgende to breve 

) - Honorarnota af 15. august 1991 udstedt af Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, hvor der er ta
get betaling for beregninger vedrørende køb/salg af Temevej, som herefter fandt sted 2 måneder 
senere. 

Deres brev til advokat Annette Fabricius-Bjerre af 28. april 2005, som bekræfter, at revisor har 
været Finn Bentzens Revisionsaktieselskab, som jeg forstår er identisk med Finn Bentzens Re
visionsinstitut A/S. 

Inden j eg udtager stævning i sagen, beder j eg Dem videresende det rejste erstatningskrav til re vi si
onsfrrmaets ansvarsforsikringsselskab, således at jeg kan få et klart svar fra forsikringsselskabet på, 
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hvorvidt erstatningspligten anerkendes eller ej. Jeg går ud fra, at De ikke er advokat for. ansvarsfor
sikringsselskabet 

Forudsat, at der kan indgås en aftale om suspension af passivitet og forældelse, skal jeg i øvrigt be
mærke, at jeg er positivt indstillet over for, at der rettes en fælles forespørgsel til Responsumudval
get for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer med henblik på at stille en række relevante 
spørgsmål til Responsumudvalget. En· sådan henvendelse forudsætter endvidere, at det tiltrædes af 
ansvarsforsikringsselskabet, at besvarelsen fremlægges under en senere retssag. 

Må jeg venligst høre fra Dem inden 10 dage. 
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Med venlig hilsen 
Philip & Partnere 

Bjørn Wittrup 




