
REVISOR MAJKEN BØG 
TI f: 39 7'6 033 2 

MARTINUS INSTITUT 

BESTYRELSEN 

MARIENDALSVEJ 94-96 
2000 FREDERIKSBERG 

SMØRUM NORDRE GADE 23 
Mobif: 614 7 4 748 

2765 SMØRUM 

SE nr. 26 88 42 09 1 9 1 

Smørumovre, den ;J. oktober 2004 

Ang. anaarter i Ek Zinalersens Forlag ApS, Ternevej s, 2000 Frederiksberg. 

Sam Zinglersen har anmodet om min assistance i forbindelse med Finn Bentzen Invest A/S's · 
køb af anparter i E. Zinglersens forlag ApS, som han har svært ved at forstå og forholde sig tit 
alene, og har brug for en uvildig rådgiver, efter at Finn Bentzen i mange år har været både 
hans rådgiver og køber af hans anparter i forlaget, som tillige ejer ejendommen Ternevej 5. 

Det har altid været Sam Zinglersens udtrykkelige ønske at Martinus Institut skaf arve mest 
muligt efter ham. Al rådgivning, som han har anmodet om, har haft dette som formål, som De 
antagetig er vidende om. Imidlertid kan Sam Zinglersen ikke se, at dette formål tilgodeses ved 
salg af anparterne i selskabet til Finn Bentzen Invest A/S og vi har ikke kunne formå Finn 
Bentzen til at redegøre for, hvad der taler for dette. Derfor var Sam Zingrersen indstillet på at 
købe anparterne retur, da Finn Bentzen tilbød denne mulighed, selvom Finn Bentzen krævede 
en så høj kurs ved tilbagesalget at Sam Zinglersen (og dermed Martinus sagen) ville have et 
tab på 459.000 kr. 

I brev af 23.09.2004 har Finn Bentzen Invest A/S imidletid meddelt: "Endelig skaf Finn 
Bentzen Invest A/S udtale, at selskabet efter aftale med Martinus Instituttets bestyrelse ikke 
på nuværende grundlag er indstillet på at sælge anparterne, men overvejer efter det 
kommende bestyrelsesmøde i Martinus Ideal Fond, at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling og der få ændret bestyrelsessammensætningen i E. Zinglersens Forlag 
ApS." 

Det er meget vigtigt for mig at forstå, hvad der er bedst for Martinus Instituttet, for at kunne 
rSdgive min klient Sam Zingfersen bedst muligt. Derfor vil jeg bede om Deres redegørelse for 
ovenstående skriftligt eller ved et møde med referat. Hvis Finn Bentzen er medlem af 
bestyrelsen, er han inhabil i behandlingen af denne sag, der handler om hans private 
interesser, og kan derfor ikke deltage i mødet eller behandlingen af forespørgslen. 
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