J. nr. 15681

FUNDAlS
for

C. E. Jensen's Fond
(stiftet den 3. november 1981)

1

Fondens navn og hjemsted
Fondens navn et "C. E. Jensen's Fond".
Fondens hjemsted og værneting er Københarm

2

Fondens formål
Fondens formål er at administrere fondens formue samt at uddele legatportioner til personer, der står landsretssagfører C. E. Jensen særligt nær, samt
personer, der er eller har været ansat i Advokatfirmaet C. E. Jensen, og endvidere til institutioner, foreninger selskaber eller stiftelser fortrinsvis med almennyttige formål.

Dernæst er det fondens formål at drive erhvervsvirksomhed, herunder ejendomsadministration og i øvngl sådanne andre former for virksomhed, som bestyrelsen måtte anse for tilrådelige.

3.
tr'ondens formue og dennes administration.
Fondens grundkapital er kr. 55.908.O47,-.

Heraf udgør den oprindelige grundkapital, jfr. fundatsens $ 4 om anvendelse af fondens indtægter kr. 13.92O.759,-.
Formuen kan forøges med midler, som fonden måtte modtage ved gave el-

ler arv, eller som bestyrelsen beslutter skal henlægges af det arlige overskud,
jfr. nærmere herom nedenfor under $ 4.
Ingen del af fondens formue samt dennes aJkast kan nogensinde vederlags-

frit udbetales eller tilbagebetales ti1 stifteren eller andre bidragrdere eller til

en

med stifteren eller andre bidragrdere samlevende ægtefælle, eller de hos nævn-

te hjemmeboende børn under 18 år, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål. På tilsvarende måde må ej heller foretages udlå'n af fondens midler til de lige nævnte personer.
Fondens kapital skal sikres og anbringes med rimelig hens5mtagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen er berettiget til at lade fonden tage almindelige forretningsmæssige risici. Fonden kan således, hvis bestyrelsen finder det

forsvarligt og formalstjenligt, drive erhvervsvirksomhed, herunder ejendomsadministration, samt í øvrigt sådanne andre former for virksomhed, som bestyrelsen måtte anse for tilrådelige. Bestyrelsen algør efter disse retningslinjer,
om kapitalen skal anvendes som driftskapital

i en eller flere af fonden

drer¿ne

virksomheder, eller om anbringelse skal ske i fast ejendom (herunder byggerier), obligationer, aktier eller anparter, pantebreve, ved udlån eller på anden
måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig, idet dog lån

til

per-

soner, der viderefører Advokatfirmaet C.E. Jensen, skal ydes alene mod personlig hæftelse fra de pågældende over for fonden, og idet de pågældende personer er berettiget til at låne, uanset om de måtte være medlemmer af fondens
bestyrelse.
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Bestyrelsen er berettiget

til efter sit frie

skøn at realisere et eller flere af fon-

dens aktiver og anbringe provenuet på anden måde

i

overensstemmelse med

de ovenfor angivne bestemmelser.

Fondens kontante beholdning skal indestå

i

anerkendt bank eller sparekasse

Kontoen skal lyde på fondens navn.
Fondens værdipapirer vil

i

det omfang, det er muligt, være at notere på fon-

dens navn.

4.
Anvendelse af fondens indtægter m.v.
Efter at alle udgifter ved fondens og dens virksomheders drift og administration, eventuelle skatter samt afdrag på prioritetsgæld i de faste ejendomme er

betalt, skal et beløb efter bestyrelsens skøn, dog mindst 1O% af det derefter
fremkomne årlige nettooverskud, der hidrører fra fondens oprindelige grundkapital tilskrives fondens formue.

I.
Den del af det herefter fremkomne nettooverskud (efter ovennævnte henlæggelse, der hidrører fra fondens oprindelige grundkapital, skal anvendes såIedes:

A.

al overskuddet skal efter indgivne ansøgninger i passende portioner
udbetales til personer, der står landssagfører C.E. Jensen personlig særligt nær, og ganske uden hensyn til ansøgerens økonomiske forhold.
5Oo/o

Portionernes fordeling og størrelse fastsættes inden for det

til rådighed

værende beløb af fondens bestyrelse efter dennes bedste skøn

til

de angivne kriterier.
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i henhold

Eventuelle enker (ikke enkemænd) kan ved bestyrelsens beslutning tildeles et passende beløb én gang for alle.

Såfremt der på et tidspunkt ikke måtte være flere af den ovennævnte
kreds af personer i live, eller kredsen måtte være blevet så lille, at portionerne derved ville blive uforholdsmæssigt store, overføres

i det første til-

fælde hele rådighedsbeløbet og i det andet tilfælde en efter fondsbestyrelsens skøn passende del af rådighedsbeløbet
førte kreds af personer eller

til

til den nedenfor under B. an-

de nedenfor under II. anførte formål.

B.

al ovennævnte overskud skal efter indgivne ansøgninger ligeledes
passende portioner udbetales til følgende:
5Oo/o

r

a.

Personer, der har været ansat

i Advokatfirmaet

C.E. Jensen

i

sammen-

lagt over 15 år, og senere disses eventuelle enker (ikke enkemænd).
b

Personer, der har været ansat i Advokatfirmaet C.E. Jensen
åremål, men dog ikke

i

i et længere

15 år, og senere disses eventuelle enker (ikke en-

kemænd).

I tilfælde, hvor særlige omstændigheder måtte tale derfor, kan fondsbestyrelsen overføre de under b. nævnte personer til gruppe a., f.eks. ved
eventuel mindre forskel i ansættelsestidens længde.
c

Personer, der er eller har været ansat i Advokatfirmaet C.E. Jensen uden
dog at opfrlde de under a. og b. arførte betingelser.
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Portionernes størrelse og fordeling blandt de under a.-b. nævnte grupper
og de under disse grupper hørende personer fastsættes af fondens bestyrelse efter dennes bedste skøn og efter følgende retningslinjer:

De under a. anførte ansØgere skal altid have tildelt portioner, hvis stør-

relse fastsættes efter ansættelsestidens længde og fortjeneste og uden
hens5m

til trang.

De under

b. anførte

ansØgere skal almindeligvis have tildelt portioner,

men dog af en mindre størrelsesorden end de under a. nævnte ansØgere,
medmindre ganske særlige grunde måtte tale derfor, f.eks. forholdsmæssig lang ansættelsestid, særlig fortjeneste og/eller trang.

De under a. og

b.

anførte personers eventuelle enker (ikke enkemænd)

skal dog kun tildeles portioner

i tilfælde af en vis mindre trang,

medens

de under c. anførte personers enker (ikke enkemænd) aldrig skal kunne
tå tildelt portioner, medmindre der foreligger virkelig trang.
De under c. at:rførte ansØgere kan kun få tildelt portioner, når der er be-

Iøb

tíL

rådighed efter tildeling af efter omstændighederne rimelige portio-

ner til de under a.-b. anførte ansøgere og i øvrig¡ kun, når særlige grunde

taler derfor, f.eks. trang, forholdsvis lang ansættelsestid eller særlig fortjeneste. Hvis der efterhånden måtte være rigelige midler til rådighed indenfor gruppe 8., kan de nævnte betingelser lempes efter fondsbestyrelsens skøn.

Ingen af de under a.-c. anførte ansøgere kan dog få tildelt portioner, sá-

fremt deres økonomiske forhold måtte være særdeles gode.
Såfremt der på et tidspunkt ikke måtte være flere af den ovennævnte
kreds af personer (a.-c.) i live, eller kredsen måtte være blevet så lille, at
portionerne derved ville blive uforholdsmæssigt store, overføres í det første tilfælde hele rådighedsbeLøbet og i det andet tilfælde en efter fondsbe-
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styrelsens skøn passende del af rådighedsbeløbet til den ovenfor under A.
anførte kreds af personer eller
Legater kan ydes

til

til

de nedenfor under II. anførte formål.

de under A. og

B. anførte personer, uanset om disse

måtte være medlemmer af fondsbestyrelsen.

C.

Når der

til sidst ikke er flere i

live hverken i gruppe A. eller gruppe 8.,

skal hele rådighedsbeløbet overføres

til

de nedenfor under II. anførte for-

mål.

ü.
Resten af det fremkomne nettooverskud (det overskud, der ikke hidrører

fra fondens oprindelige grundkapital) kan anvendes efter best¡rrelsens
skøn, jfr. herved SS 2 og 3.

til at henlægge nettooverskuddet helt eller delvis
til grundkapitalen üfr. S 4, stk. 1), eller overføre nettooverskuddet helt
del delvist til disposition for senere regnskabsår. Bestyrelsen er endvidere
berettiget til at overføre passende beløb til disposition for de ovenfor under I. anførte formål.
Bestyrelsen er berettiget

ö.
Fondens ledelse.
Fonden skal ledes og administreres af en bestyrelse på mindst tre og højst fem
medlemmer, hvoraf flertallet skal være jurister. Den nuværende fondsbestyrelse består af:

1)

Landsretssagfører C.E. Jensen

2l

Direktør fru Sonja Mathisen

3)

Landsretssagfører E. Fogh Hansen

4l

Advokat S. Wiegand Hansen

s)

Advokat

J ør

gen Kirkegaard
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Bestyrelsen supplerer sig selv. Hvis det under 2) nævnte bestyrelsesmedlem
udtræder af bestyrelsen udpeges et nyt medlem dog af Præsidenten for Københavns Byret efter indstilling fra fondsbestyrelsen.

Det ældste bestyrelsesmedlem, der er jurist, er formand. Fondsbest¡rrelsen
skal så vidt muligt bestå af personer, der har kendskab til de ovenfor under A.
og B. anførte kredse af personer. Medlemmerne af fondsbestyrelsen vælges for
livstid, dog er disse pligtige at nedlægge deres hverv ved deres fyldte 75. är,
bortset fra landsretssagfører C.E. Jensen, der er født formand, og landsretssagfører E. Fogh Hansen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan afsætte et
medlem, som måtte komme ud af rådighed over sit bo eller måtte gøre sig
sþldig i en handling, der gør hatn uværdig til fortsat at beklæde hvervet som
medlem af fondens bestyrelse, samt et medlem, som på grund af sygdom måtte blive ude af stand

til at udøve hvervet.

I tilfælde af stemalgørende. Fondsbestyrelsen fastsætter i øv-

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved flertalsafgørelse.
melighed er formandens stemme

rigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er berettiget til under tllbør\ig hensyntagen til fundatsens regler at
foretage enhver disposition vedrørende fondens drift og formue.

Til at tegne fonden kræves underskrift af formanden og to medlemmer af fondens bestyrelse.
Det påhviler fondsbestyrelsen at føre en protokol for fonden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, som det findes
fornødent.
For ledelse og administration af fonden oppebærer fondens bestyrelse et sam-

let arligt honorar pâ 8o/o, skriver otte procent, af fondens samlede arlige nettooverskud før henlæggelser. Af det samlede arlige honorar tilfalder to femtedele
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formanden, medens resten deles ligeligt mellem de øvrige medlemmer af fondens bestyrelse.
Fondens kontor er H.C. Andersens Boulevard 13, 1553 Københar¡n V.

6.
Regnskab og revision.
Fondens regnskabsår er kalenderåret, dog således at første regnskabsar gar
fra 3. november 1981 til 31. december 1982.
Regnskabet, der skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver,
dens økonomiske stilling samt resultat, revideres af en af fonden valgt statsau-

toriseret revisor.
Som første revisor er valgt statsautoriseret revisor Leif Eichel

.Ä,rsregnskabet skal foreligge færdigt og underskrevet

af bestyrelsen så vidt

muligt inden tre må,neder fra regnskabsåret afslutning.
7.

Fundatsændringer.
,'Ðndringer i nærværende fundats skal foretages ved beslutning af bestyrelsen.

Hertil kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer har stemt for ændringerne.
Bestyrelsen skal dog påse, at bestemmelserne
sen

i

den nye affattelse, således at det hindres, at formuen og dennes afkast

nogensinde vederlagsfrit kan tilbagebetales

eller

i post 3, stk. 3, findes i fundat-

til stifteren eller andre bidragrdere

til en med stifteren eller andre bidragsydere

samlevende ægtefælle samt

de hos nævnte personer hjemmeboende børn under 18 ar.

Vedtaget den 10. maj 1983

sign. C.E. Jensen, sign. E. Fogh Hansen, sign. Sonja Mattrisen, sign. S. Wiegand Hansen og sign. Jørgen Kirkegaard
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Således vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 14. september 2OL7.

I bestyrelsen

Judy Jakobsen

Jesper Lind Hansen

Lars Pærregaard
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