
•eSt)'relsen for E. Zinglet·sens Forfag A.pS 
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,....._....,.rne"ej 5, st. 
QO_O_ Ere(feriksber·g 

~for dit opklarende hrcv ·udateret~ men n1odtag_et dags dato. 

T ~·kfon : · 4:" ·l !o; Ui :'~ :!5 
T ddåx: ·· 4~ ..J.i{ 16 15 :>f) 
~ · m•~ il : linn;ji_ r~\'lSorliniei,.dk 

. . . . . . . . . . 

~l 1i· glædeligt. du selv kunne Hi kræfter til at ko1nn1entere mine bttænkelighedcL Du har jo trods att 
·c:t t'n slags H1r for tnig genncn1 25 - 30 år og jeg i! benbart den fortabte son . 

. tJ mig kor1 be:;var-: din skJivdsc siiledcs;. 

) . . . . . . 

brnkring at1ønning af f.nga har jeg i flere ih udh)'kt betænkeligheder \;ed 'dt.•t fhktu1n. at Inga far lan 
fra forlaget ibr arbejde Jnm u~l1hrcr for dig privat. De arb~jder~ der skid gøres for forlaget, t:r så 
beskedne. at de ikke kan oppebære en løn ~ son1 den udbetalte. Derfhr tnåtte jeg: sige tt·a. 

Endelig helJager .ieg rneget, at jeg ~t1digvæk ·skal berige's nlcd revisor rvtajken Bngs uartige og ofle 
urigtige skrivelser. 

Brc\-cne. som jeg rnå tro, du har godkendt, er til skade for n1in virkso1nhed og jeg bruger desvælTe 
aJt tcH· meget energi. negativ c:nergi. tid og hdhrcd på at besvare hcnvendelsen1c. 

Dd kan undn~ mig. at du pJstar, al du edelrig har faet penge for de solgte anparter. 
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Heldigvis kan hvert enc . ..;te anpårbkøb siden 1998 dokun1entcres ved hrev og checkkor-i og revisor . 
M'\iken B<'g er cki-for meget vdkommL'n til al true med biide advohtt og retssag. '13f2d en-v; ifCJ<l:L. ~ 
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1 elt:fon: t45 :j X :>r> 5.1 ::s 
"1<:-lt fil x: 1-45 -H: ~-'(' 15 ~ !) 
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I hv~t1 fllld Cindcr j<:g tnig ikke i, at hverken Finn BcntLBn lnvest A/S, Finn Bentzens 
ReYi sionsinstitut AiS dkr undertegnede skaf gores {il skan11ne fhr urigtige og udokUiuenteredc 
påstand~. 

:Hvis· du:er medvitkende hertil ~ så burde dli have. en Tigtig, rigtig dårlig smag.i din . 1nun~ fordi du 
bedre e11d nogen .anden ved .. at alt er afi:~gget og alt er sket efter aftale med dig~ ?\~artinus og 
best;)Tclsesmed.l~t'Qmerve.~ ·. ·. -, :: . ~ ~.,;; .. · -· , 

Finij Bentzen 


