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Hr. Finn Bentzen 
K0benhavnsvej 37 
Postbox 123 
3400 Hiller0d 

Frederiksberg, den 14. november 2005 

Under henvisning til Fundats for Sam Zinglersens Fond, vii jeg g0re dig opmcerksom 
pa, at du efter ikrafttrceden af Lov nr. 302 af 30/04/2003 om registrerede og 
statsautoriserede revisorer, ma anses.for udtradt af bestyrelsen for Sam Zinglersens 
Fond, idet du ikke lovligt kan udf0re revisorarbejde for fonden samtidig med at vcere 
medlem af fondens ledelse som arbejdende bestyrelsesformand, jf. nedenstaende 
uddrag: 

Kapitel 1 

Lovens anvendelsesomr§de 

§ 1. Denne lov omfatter betingelserne for beskikkelse af statsautoriserede og registrerede rev/sorer samt vilki'lrene 
for udforelse af opgaver i forbinde/se med revision m. v., jf. stk. 2. 

Stk. 2. Loven finder anvende/se ved revisors revision af regnskaber m. v. og supplerende beretninger samt ved 
revisors afgivelse af erklceringer og rapporter, cler i ovrigt krceves i henhold ti! lovgivningen el/er ikke udelukkende er 
bestemt ti/ hvervgiverens eget brug. 

Kapitel 6 

Revisors uafha:ngighed 

§ 11. Revisor m§ ikke udfore opgaver som omhandlet i § 1, stk. 2, n§r der foreligger omsta:ndigheder, der er egnet 
ti/ at va:kke tvivl hos en ve/informeret tredjemand om revisors uafha:ngighed. 

Stk. 2. Omsta:ndigheder som mevnt i stk. 1 foreligger altid, n§r: 
3) Revisor el/er andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet ti/ opgaven e/ler kontro/lerer dennes udforelse, 

er el/er inden for de seneste 2 fir har va:ret ansat i el/er med/em af lede/sen i el/er p§ et hvi/ket som heist niveau 
_., tra:ffer el/er har truffet beslutninger for den virksomhed, om hvis forhold erkla:ringen onskes afgivet. 

7) Den virksomhed, om hvis forho/d erkla!ringen /lJnskes afgivet, el/er hos hvem revisionen onskes udff2Jrt, el/er denne 
virksomheds lede/sesmedlemmer e/ler ansatte har ret ti! at udpege medlemmer ti! revisionsvirksomhedens 
bestyrelse el/er ti/ bestyrelsen i revisionsvirksomhedens modervirksomhed, 

Stk. 3. Omstrendigheder, som er na:Jvnt i stk. 1, kan ud over de i stk. 2 nrevnte tilfrelde blandt andet foreiigge, hvis: 
3) Andre personer end de i stk. 2 el/er nr. 1 og 2 omta/te, der direkte el/er indirekte er knyttet til den 

revisionsvirksomhed, hvorfra erklreringen afgives, har eller inden for de seneste 2 fir har haft forbinde/se med 
den virksomhed, om hvis forho/d erkl<eringen f?Jnskes afgivet, af en s§dan art, at revisor ville have v<eret afski'lret 
fra at afgive erkla:ring, hvis revisor selv havde haft en·tifsvarende forbindelse. 

Stk. 4. Revisionsvirksomheder ska/ opstille retnings/injer, som sikrer, at en revisor, inden denne p&ager sig at 
udfore opgaver i henhold ti! § 1, stk. 2, tager stilling ti!, om der foreUgger omsta:ndigheder, der er egnet ti/ at vcekke 
tvivrom vedkommendes uafhcengighed. 

Safremt du anfcegter at din bestyrelsespost strider mod Lov nr. 302 af 30/04/2003 
om registrerede og statsautoriserede revisorer, vii jeg anmode om en stillingtagen i 
revisorernes disciplincerncevn jf. nedenstaende uddrag af Lov nr. 302 af 30/04/2003 
om registrerede og statsautoriserede revisorer: 
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Kapitel 11 

Disi;Jplin~rna:vn 

§ 19. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer FRR opretter i fa:llesskab et 
disciplinr:erna:vn, hvis forretningsorden udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Stk. 3. Klager over, at en revisor ved udftiJre/sen af opgaver i henhold ti/ § 1, stk. 2, har tilsidesat de pligter, som ~· 
stil/ingen medftiJrer, kan indbringes for Discip!inr:ema:vnet. 

§ 20. En revisor, der ved udf(!Jrelsen af opgaver i henhold ti!§ 1, stk. 2, tilsidesa:tter de pligter, som /oven 
foreskriver, kan af Disciplincern<Bvnet tilde/es en advarsel el/er p§Ja:gges en b¢de p§ ikke over 300.000 kr. BtiJden 
tilfalder statskassen. 

Stk. 2. Hvis en revisor har gjort sig sky/dig i grov elfer oftere gentaget forsliJmmelse i udtiJvelsen af sin virksomhed 
og de udviste forhold giver grund tit at antage, at den p§ga:ldende ikke i fremtiden vii ud¢ve virksomheden p§ 
forsvarlig mflde, kan Disciplinr:ernr:evnet begrr:ense den p§gr:eldendes adgang ti/ at ud¢ve /ovp/igtig revision el/er 
frakende beskikke/sen p§ tid fra 6 m§neder ti! 5 fir el/er indtil videre. AfgtiJrelsen ska/ indeholde oplysning om 
adgangen ti/ efter § 22 at begcere domstolsprliJve/se og om fristen herfor. 

Stk. 3. Discip/ina:rncevnet kan lade afhClring af parter og vidner foretage ved byretten p§ det sted, hvor parten el/er 
vidnet bor. 

Stk. 4. Hvis der p§hvi/er den revisionsvirksomhed, som den p§ga:ldende revisor er indehaver af el/er ansat i, et 
selvsta:ndigt ansvar, jf. § 19, stk. 4, el/er et medansvar for tilsidesr:ettelsen af revisors pligter, jf. stk. 1, kan 
revisionsvirksomheden tilde/es en advarsel el/er p§C:egges en bClde, der tilfalder statskassen, p§ ikke over 750.000 kr. 
Hvis der p§hviler revisionsvirksomheden et medansvar, kan virksomheden a/ene p§laegges de i 1. pkt. omhandlede 
sanktioner, hvis virksomheden er inddraget som part i en klagesag for Disciplincerncevnet. 

Du bedes venligst ved din underskrift p§ kopien af dette brev indenfor 8 dage 
bekra=fte din udtra=den af bestyrelsen for Sam Zinglersens Fond. 

Med venlig hilsen 

Ejlif Sam Zinklar Zinglersen 
Ternevej 5 
2000 Frederiksberg 

Jeg, Finn Bentzen, bekra=fter hermed ved min underskrift min udtra=den af 
bestyrelsen for Sam Zinglersens Fond: 

.................................... den ......................... . 

Finn Bentzen 
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