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Erhvervsstyrelsen har modtaget din e-mail af 2. marts 2016 vedrørende 

den erhvervsdrivende fond Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Insti-

tut, samt det vedlagte brev af 20. januar 2016 fra Ingrid Holck, Jan Lan-

gekær og Vagn Noach. 

 

Oplysningerne i din e-mail og det vedlagte brev vil indgå i grundlaget 

for Erhvervsstyrelens almindelige tilsyn som fondsmyndighed for oven-

nævnte fond. 

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at en vurdering af om en er-

hvervsdrivende fond ikke overholder dens vedtægter eller erhvervs-

fondsloven som udgangspunkt er en sag mellem fonden og fondsmyn-

digheden. 

 

Styrelsen kan derfor ikke delagtiggøre en i forhold til fonden udenforstå-

ende part i vores fortolkning af en fonds vedtægter eller på anden vis 

indgå i en dialog med en tredjepart om sådanne spørgsmål. 

 

Styrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at enhver vedtægtsæn-

dring i en erhvervsdrivende fond og en fusion mellem to erhvervsdri-

vende fonde kræver tilladelse fra fondsmyndigheden. Ændring af en 

formålsbestemmelse i vedtægten kræver endvidere samtykke fra Civil-

styrelsen. 

 

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut har i overensstemmelse 

med erhvervsfondsloven fået denne tilladelse fra fondsmyndigheden i 

forbindelse med vedtægtsændringerne og fusionen. 

 

Erhvervsstyrelsen vil derfor ikke gå nærmere ind i en vurdering af fon-

dens tidligere vedtægtsændringer mv. med en i forhold til fonden uden-

forstående part. 

 

Hvis en tredjepart bliver bekendt med, at en erhvervsdrivende fond ikke 

overholder den for fonden relevante lovgivning eller fondens vedtægter, 

skal denne være meget velkommen til at gøre Erhvervsstyrelsen op-

mærksom herpå, men styrelsen kan som oplyst ovenfor ikke delagtiggø-
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re udenforstående i styrelsens vurderinger, fortolkninger mv. eller oply-

se, hvilke skridt styrelsen eventuelt påtænker at tage.  

 

For så vidt angår de tre spørgsmål i brevet fra Ingrid Holck, Jan Lange-

kær og Vagn Noach, kan styrelsen på et helt generelt plan oplyse føl-

gende: 

 

1. Udgangspunktet i erhvervsfondsloven er, at det er bestyrelsen, 

der har kompetencen til at fortolke og afstikke rammerne for ved-

tægten, herunder at indstille at en vedtægtsbestemmelse skal æn-

dres, jf. dog erhvervsfondslovens § 90. 

 

Hvis en fondsbestyrelse ønsker at ændre vedtægten, skal dette 

ske i overensstemmelse med erhvervsfondslovens § 89. Er-

hvervsstyrelsen skal således som fondsmyndighed for de er-

hvervsdrivende fonde give tilladelse til enhver vedtægtsændring. 

I visse tilfælde skal Civilstyrelsen endvidere som permutations-

myndighed give sit samtykke. 

 

2. Erhvervsdrivende fonde skal i deres navn benytte ordet ”fond”, 

jf. erhvervsfondslovens § 5, medmindre fonden er stiftet før den 

1. januar 1985. Der er dog intet til hinder for, at de meget ofte 

anvendte begreber ”selvejende institution”, ”stiftelse” eller ”le-

gat” anvendes sammen med betegnelsen "fond". 

 

Hvis en fondsbestyrelse ønsker at ændre navnet på fonden, kræ-

ver dette en vedtægtsændring. 

 

3. Som oplyst ovenfor kan Erhvervsstyrelsen ikke gå nærmere ind i 

en vurdering af en fonds vedtægtsændringer med en i forhold til 

fonden udenforstående part eller på anden vis indgå i en dialog 

med en tredjepart vedrørende spørgsmål af denne karakter. 

 

For en god ordens skyld skal styrelsen afslutningsvis gøre opmærksom 

på den generelle mulighed for at søge aktindsigt i konkrete sager efter 

reglerne i offentlighedsloven. Styrelsen kan dog ikke give oplysninger 

om eventuelle interne overvejelser som fondsmyndighed. 

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, skal I være velkomne til at kontak-

te mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Emil Bach Worsøe 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 3529 1412 

E-post emiwor@erst.dk 


