
[Anmelder udeladt] 

  

Anmodning om likvidation af [Tekst udeladt]-Fonden 
  
Vi har modtaget dit brev af [Tekst udeladt] med anmodning om tilladelse til likvidation af 
[Tekst udeladt]-Fonden.  
  
Likvidationer af erhvervsdrivende fonde kræver fondsmyndighedens forudgående tilladelse, 
jf. lov om erhvervsdrivende fonde, § 50, og bekendtgørelse nr. 249 af 23. marts 2006 om 
opløsning af erhvervsdrivende fonde, § 1. Dit brev betragtes derfor som en anmodning om 
tilladelse til vedtægtsændring. 
  
Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens faste praksis og efter de generelle fondsretlige 
grundsætninger kan en fond kun likvideres, hvis dens formål ikke længere er muligt at 
opfylde.  
  
Af dit brev fremgår, at fonden har en beskeden kapital, og ikke modtager andre indtægter end 
eventuelle indtægter på sine ejerandele i datterselskabet, [Tekst udeladt] A/S, der p.t. samlet 
set giver et betydeligt negativt afkast. Datterselskabet står i den forbindelse overfor en eller 
flere væsentlig kapitaludvidelser. 
 
Fonden har efter det oplyste ingen mulighed for at deltage i disse kapitaludvidelser, og 
forventes derfor fremover at få reduceret sin ejerandel i takt med, at egenkapital 
(aktiekapital) i datterselskabet fremskaffes fra anden side. 
  
Det er på denne baggrund bestyrelsens overbevisning, at der ikke er nogen udsigt til, at 
fondens formål fremover kan opfyldes. 
  
  
Fondens formål er følgende:  
  

1. At sikre [Tekst udeladt] ApS med eventuelle datterselskaber som en sund 
erhvervsvirksomhed. 

2. At yde økonomisk støtte til stifters søn, [Tekst udeladt], dennes hustru, hans 
barnebarn [Tekst udeladt] og dennes evt. livsarvinger, samt evt. andre børnebørn 
(adoptivbørn) og disse afkom.

3. I særlige tilfælde at yde støtte til andre familiemedlemmer eller personer, der står 
familien nær, særligt i trangstilfælde eller til uddannelsesformål. 

4. Når alle disse personer er afgået ved døden skal fonden yde støtte til forskning 
omkring lægevidenskab og elektronisk teknologi. 

      

      

  
      

 
      

  
  



Det er vores opfattelse, at bestyrelsen har redegjort for, at der kan være vanskeligheder i 
forhold til opfyldelse af fondens primære formål. 
  
Der er derimod ikke redegjort for, at det er blevet umuligt at yde støtte til stifters 
efterkommere eller til forskning omkring lægevidenskab og elektronisk teknologi. Der er i 
den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af fondens seneste årsrapport, at fondens 
egenkapital er på 2,8 mio. kr.   
  
Det bemærkes, at det fremgår af formålsbestemmelsen, at fondets primære formål ikke er til 
hinder for, at bestyrelsen vedtager at sælge anparterne i [Tekst udeladt] ApS.  
  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan på denne baggrund ikke meddele tilladelse til, at fonden 
træder i likvidation. 
  
Denne afgørelse er truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed, og kan 
derfor ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. lov om erhvervsdrivende 
fonde, § 62, stk. 2. Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene. 
  
 
Hvis bestyrelsen beslutter at sælge anparterne i [Tekst udeladt] ApS, kan der opstå tvivl om, 
hvorvidt fonden fortsat er erhvervsdrivende. Hvis fondens ophører med at være 
erhvervsdrivende skal det anmeldelse til styrelsen, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, § 52. 
  
Hvis du har nogen spørgsmål i den forbindelse eller til afgørelsen, er du velkommen til at 
kontakte mig. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
  
Anette Dybdal Fenger 

Specialkonsulent 

Tlf. direkte 33307540 

E-post adf@eogs.dk 
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