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EY K.l L.ogc o9 Gunhlld Kal Langrs Fond

A6.apport for 2015

Pltegninger

Ledclsespltegnlng

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt ersrapporten for regnskabsaret 1. januar - 31. de-
cember 2015 for Kai Lanqe o0 Gunhild Kai Langes Fond.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Ersregnskabsloven.

Det er vores optattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver o9 fi-
nansielle stilling pr. 31. decemb€r 2015 samt af resultatet af fondens aktlvlteter tor regnskabsSret 1.
ianuar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberelninqen indeholder en retvisende redeoorelse for de
lorhold, beretningen omhandler.

Frederikssund, d€n 3. mai 2015

I tondsb€styrelsen:

Michael Christian Th. Kjolbye
formand

4*-
Susanne von Rosen

2



EY K.i Lan9c o0 Gunhild Kai Lanoag Fo.|d

Arsrapport for 2015

Den ualhangige revisors erklaringer

Til bcstyr€lsrn i Kai L.nge oq Gunhild l(.1 L.ngcs Fond

PltcAnlnq pl trsrcgnshrbet

vihar revideret ,rsreOnskabet tor xai Lange 09 Gunhild Kai Langes Fond for regnskabsAret l. januar -

31. decemb€r 2015, der omfatter resultatooqorelse. balance og noter. herunder anvendt regnskabs-
praksis. Arsregnskabet udarbeides elter lrsregnskabsloven.

R"yiaoas &BYar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om ersregnskabet pl grundlag af vores revision. vi har udlart
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderlaqere krav ifelge
dansk revisorlovqivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlago€r oq udfarer revisio'
nen for at opna hojgrad al sikkerhed lor. om lrsregnskabet er uden vasentlig fejlinlormation.

En revision omtatter udlarelse al revisionshandlinger ,or at opnl revisbnsbeyis for belob og oplysninger
iSrsregnskabet. De valgte revisbnshaodlinger afheoger af revisors yurdering, herunder vurderingen at
risici lor vasentlig lejlinformation i irsreqnskabet, uans€t om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikoyurderingen oyervejer revisor intern kontrol. der er relevant for fondens udarbeidelse af et 5rs-
regnskab, der giver et retvisende blllede. FormeEt hermed er at udtorme reyisionshandlinger, der er
passende efter omstandighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om etfektiviteten af tondens in-
tern€ kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg at reqnskabspralsis er
passende, om ledelsens regnslabsmessige sk6n er rimeliqe samt om den samlede prasentation af lrs-
regnskabet.

Oet er vores opfattelse. at det opnlede revisionsbevis er tilstrakkeliqt oq egn€t som grundlag ror vores
konklusion.

Revisioneo har ikke gavet anledninq til forbehold.

,<oottusba

Det er vores optattelse. at arsregnskabet giver et retvisende billede at toodens aktiver, passiver o9 ti'
nansielle stillinq pr. 31. december 2015 samt af resultatet af ,ondens aktivit€ter for regnskabslret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med Srsregnskabsloven.

Udt.l.ls. om lcdCli.3b.r.tningen

Vihar ihenhold til Srsreqnskabsloven qenoemlast ledelsesberetningen. Vi har ikle foretaget ydertigere
handlinqer itillag tilden udforle revision af lrsregnskabet. Oet er pe denne baggrund vores oprattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med lrsregnskabet.

Kab€nhavn, den 3. mai 2Ol6
ERfisr t YoUNG
God(6rdt Revisioospartne.aetslab
CvR-flr. 30 70 02 28
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Ladabefls 
'lsver 

,or &sr.9asf.D.a

Bestyrels€n har ansvaret for udarbejdels€n a, et ersregnskab, der giver et relvisende billede ioverens'
stemrn€lse med lrsregnskabsbven. Ledelsen har endyidere ansvaret tor den interne kontrol, som led€l'
sen anser nadvendig for at udarbejde et Srsregnskab uden vasentlig teilinformation, uanset om denn€
skyldes besvigelser eller tejl.

Peter 6ath
stalsaut. revisor
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Ledelsesberetn ing

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

CVR-nr.
Virksomhedsform
Stiftet

Hjemstedskommune
RegnskabsAr

Hjemmeside

Fondsbestyrelse

Rev is ion

Administrator

Kai Lanqe oq Gunhild Kai Lanoes Fond
ostergade 32 C, 3600 Frederikssund

25 91 6A 40
Erhvervsdrivende fond
1975 - Registreret som erhvervsdrivende fond 26. februar
2001
Frederikssund
f. ianuar - 31. december

ww!4.kailangesf ond.dk

Michael Brockenhuus-Schack, f ormand
Christian Th. Kjolbye
Peter Andreas Siemssen
Susanne von Rosen

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Jorgen Wieland Laursen
Fasanvenget 71
?797 Otagor
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Ledelsesberetning

Beretning for 2015

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond har som formel at tilgodese en rakke naErmere definerede al-
menvelqorende og almennyttige formEl. Fonden driver ikke selv erhvervsvirksomhed, men oppebarer
en del af sin indtagt fra datterselskabet Axel B. Langes A/S, der driver erhvervsvirksomhed gennem ud-
lejning af erhvervslejemel og eies fuldt ud af fonden.

Resultat for vardiregulering af verdipapirer er positivt med 3,9 mio. kr., hvilket svarer til forventnin-
gen. Verdiregulering af borsnoterede aktier indgar med et tab p, 1,9 mio. kr. (i 2014 en gevinst pA 2,4
mio. kr.).

Der er i2015 foretaget nedskrivning af vErdien af datterselskabet med 7,0 mio. kr. som folge af datter-
selskabets verdiregulering af selskabets udleiningsejendomme.

Arets resultat udviser et underskud pA 5,4 mio. kr. (i2014: et overskud pe 5.1 mio. kr.).

Arets uddelinger ud got 2,O mio. kr. (i 2014: 1,8 mio. kr.). Fondens kapital udgor ved erets udgang 67,9
mio. kr. mod 75,2 mio. kr. eret for. Frie reserver, som er grundlaget for uddelinger i 2016, indgar i

egenkapitalen med 5,6 mio. kr.

Redegrrelse lor god Fondsledelse

Fonden har forholdt sig til regelsattet: "Anbetalinger for god Fondsledelse", som Komit6en for god
Fondsledelse of fentliggiorde i december 2014.

Fondsbestyrelsens bemarkninger er indarbejdet i"Skema tor lovpligtig redegorelse for god Iondsledel-
se, jf. Srsregnskabslovens S 77 a". som fremg6r af fondens hjemmeside www. ka ilanqesfond.d k/qod-
fondsledelse.

Bestyrelsens ledelseshverv fremgir af nastkommende side 7.

Redegrrelse for fondens uddelingspolitik oq Srets uddelinger

Fondens uddelingspolitik er forankret ifundatsens 4 formel.

Formal 1: Uddelinger til unge handels-, industri- eller erhvervsfolks dygtiggorelse ved studieophold i
udlandet med henblik p: at arbejde iprivatejede virksomheder

Formel 2: Uddelinger til eldre svagelige handels-, industri- eller erhvervsfolk I Frederikssund eller
deres pirorende

Form6l 3: Uddelinger til lager eller andre videnskabsmend eller institutioner inden tor den lagevi-
denskabelige forskning af uopklaret sygdom

Formel 4: Uddelinger tilovrige almenvelgorende og almennyttige form6l

Fondens uddelinger besluttes pA 2 Srlige bestyrelsesmoder. som afholdes iapril/maj mened oq okto-
ber/november mined. Modet iforeret udgor ligeledes fondens Srsmode, hvor ersrapporten behandles,
og hvor der fastsettes en uddelingsramme for det kommende 3r.

Bestyrelsen overvSger lobende, at der over tid sker en forsvarlig fordeling mellem de enkelte formAl.

Fondens hjemmeside indeholder nermere oplysninger om de stotteverdiqe formEl.
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Ledelses beret n in g

Uddelingerne har i2015 udgjort:

Form6l 1 : Studiereiselegater

Form6l 2: Svagelige i Frederikssund

FormEl 3: Legelig lorskning

Formel 4: Andre almenvelg6rende form6l

lalt

980.000 kr.

0 kr.

39.061 kr.

934.422 kr.

1.953.483 kr.

For det kommende er forventes bestyrelsen pe Srsmodet at fastsette en uddelingsramme pe 2.
kr.

500.000
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Carlsen-Langes Legatstiftelse, f ormand

Friends of the Countryside

Jagtejendommen i Trend Skov

Promilleafgiftsf onden f or landbrug. formand

lda & Jorgen Rindoms Fond

DLH-Fonden

A.R. Holding A/S, formand

A. Rindom A/S, formand

Kipo Holding ApS

Ledelsesberetning

Ledelseshverv

Michael Brockenhuus-Schack, formand
Giesegaard, ejer
HA, cand.agro.
F6dt i 1960 - indtredt ibestyrelsen i 1998
Anses ikke for uafhangig ihenhold til punkt 2.4.1 iregelsattet "Anbefalinger tor god Fondsledelse"
Valqt som formand, senest i 2014 for en 3-erig periode

Direktionsmedlem:

Giesegaard Handelsselskab ApS

Bestyrelsesmedlem:

Axel B. Lange A/S, formand

Det Classenske Fideicommis

Gammelkjogegaard Landbrug A/S, formand

Pensionskassen for tjenestemend i det
Classenske Fideicommis (af viklingskasse)

Realdania, formand

Medlem af reprasentantskabet i:

Realdania

WEBS ApS

Christian Th. Kjrlbye
Advokat, moderet for Hojesteret
Partner i Advokatf irmaet Plesner
Fodt 7957 ' indtr6dt i bestyrelsen i2015 - uafhangig

Bestyrelsesmedlem:

Det Obelske Familiefond

Grosserer Jorgen Rindom & Hustrus Fond

A/S Hanias Understottelsesf ond

A/S osterhovedgArd, f ormand

Axel B. Lange A/S

Peter Andreas Siemssen
Overlege
Praktiserende speciallage i Plastikkirurgi
Fodt i 1956 - indtredt ibestyrelsen i 2014 - ualhengig

Bestyrelsesmedlem:

Siemssen Consultant Aps Danske Plastikkirurgers Organisation, DPO,
nestformand

Susanne von Rosen
Direkt6r
Fodt i 1957 - indtr8dt i bestyrelsen i2OO5 - uafhengig

Direktionsmedlem:

Fredsholm Gods A/S Von Rosen Hotding ApS

Bestyrelsesmedlem:

Fredsholm cods A/S Fredshotm Muttisite K/S
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgorelse

Note

Kai Lanqe oq Gunhild Kai Langes Fond

Arsrapport for 2015

2015 20L4
kr'

700.000
377 .259

37.57 4
3.185.834

-100.588

4-794.O79 3.189

lndtagter
Udbytte fra Axel B. Lange A/S
Renter af obligationer
Renter af bankindesteender
Udbytter af ovrige verdipapirer
Avance/tab ved udtrek o9 salg af obligationer

Administration
Honorar til fondens bestyrelse
Honorar til administrator
Administrationsomkostninger

-112.500
's0.000

-139.O75

.TIZ
-24

- 130

-7.876.778
'7.O00.000

2.36s
0

1.953.483
1.553.531

2.500
223

t.kr.
2.200

447
30

520
-8

6,7
6,7

Resultat ror skat og vardireguleringer
Nedskrivning af aktiebesiddelsen iAxel B. Lange A/s

4 Arets verdireguleringer af vardipapirer

Resultat f6r skat
5 Fondsskat

Arets resultat

Resultatdisponering:
Verdiregulering af aktier, overfort til kursreguleringsfond, aktier
Nedskrivning af aktiebesiddelsen iAxel B. Lange A/S, overfort til

reservefond ll, arv efter direktor Kai Lange
Overfort til uddelingsramme
Overf ort til redighedskapital

-301.575 -266

-5.369.764 5.088

3.892.504
-7.000.000
-2.26t.664

2.923
0

2.765
-s.369.164

0
5.088

-5.369.764 5.088

I
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Note

AKTIVER
Anl.egsaktiver

2 Aktier, Axel B. Lanqe A/S
3 B6rsnoterede aktier

Anlegsaktiver ialt
Omsatningsaktiver

3 Borsnoteredeobligationer
Tilgodehavende renter
Tilgodehavende udbytteskat
BankindestSender

Omsatningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Fondens kapital
Grundkapital
Reservelond I

Reservefond ll, arv efter direktor Kai Lange
Kursreguleringsf ond, aktier
Rediqhedskapital
Uddelingsramme

Fondens kapital ialt

Gald
Anden geld

Gald i alt

PASSIVER I ALT

Eventualforpligtelser oq pantsatninger: lngen

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond

Arsrapport lor 2015

2015 2074

kr t.kr

28.457.959
23.744.822

35.458
25.665

52.246.7A7 67.123

14.080.171
245.22t
700.883
801.810

11.536
774
774

2.366

15.828.085 74.794

6A.074.866 75.377

s00.000
1.000.000

50.325.464
1o.462.765
3.734.427
2.s00.000

500
1.000

57 .325
12.339

1.585
2.s00

67.926.656 7s.249

748.270

748.270 t)6

64.074.866 75.3L7

68
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgorelse

Grund'
kapital

Reserve-
lond I

Reservelond
ll, arv efter
direktor Kai

Lange

Kursregule_
ringsfond,

aktier
Redigheds-

kapital

Uddelings
lings-

ramme I alt

75.249

t.kr.

Egenkapital
1. januar 2015

Arets faktiske
uddelinger

Overfort, jf. resul-
tatdisponeringen

Eqenkapital 31. de-
cember 2015

500 1.000

0 0

57.325

0

-7.000

12.339

0

-L.476

1.585

o

1.554

2.500

-1.953

1.953

-1.953

00 -5.359

500 1.000 50.325 10.463 3.139 2.s00 67.927
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Arsrapport for 2015

1

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for 2015 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om erhvervs-
drivende fonde og efter 6rsregnskabslovens regler for en klasse B-virksomhed. Begreber oq klassifikati-
oner er under hensyn til Fondens struktur, tormal og dispositioner tilpasset ersregnskabslovens generel-
le bestemmelser.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 3r.

Fonden har ihenhold til Srsregnskabslovens E 111,2, undladt at udarbejde koncernregnskab.

Resultatopgorelsen

Renter af obligationer oq bankindestSender indgAr med de for Sret periodiserede be16b.

Udbytter fra Axel B. Lange A/S og ovrige vardipapirer indger i resultatopgorelsen pe tidspunktet for
udbyttes vedtagelse.

Realiserede og urealiserede avancer og tab vedrorende borsnoterede verdipapirer samt verdiforringel-
se, aktiebesiddelsen iAxel B. Lange A/S, indger iresultatopgorelsen.

Legatuddelinger indgAr i egenkapitalopg6relsen. lforbindelse med godkendelse af Srsrapporten p3 3rs-
regnskabsmodet kan bestyrelsen beslutte, at en del af de frie midler skal anvendes til legatuddelinger i

det folgende 5r. Uddelingsrammen kan ikke efterf6lgende andres i l6bet af 5ret. Udm6ntningen af de
konkrete legatuddelinger sker pA bestyrelsesmoderne, hvor ans6qninger gennemges og godkendes.

Fondsskat

Aktuel fondsskat indregnes iresultatopgorelsen med det belob, der folger af Srets skattepligtige ind-
komst opgjort efter fradragsberettigede legatuddelinger.

Udskudt fondsskat, der kan henfores til skattemessige hensettelser til fremtidige legatuddelinger samt
til forskel i regnskabsmessig og skattemassig verdi af aktier, indregnes ikke iregnskabet, da disse ud-
skudte fondsskatter vil blive neutraliseret af legatuddelinger. Den udskudte fondsskat oplyses i note til
regnskabet.

Resultatdisponering

Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er disponeret med hensyn til uddelinger og kon-
solidering.

I forbindelse med godkendelse af 6rsrapporten pE 6rsregnskabsmodet kan bestyrelsen beslutte at en del
af de frie midler skal anvendes til legatuddelinger idet f6lgende 5r. Uddelingsrammen kan ikke efterf6l-
gende endres i lobet af eret. Udmontningen af de konkrete uddelinger sker pE bestyrelsesm6derne,
hvor ans6gninger gennemgEs og godkendes.

Ba lancen

11

Aktiebesiddelsen iAxel 8. Lange A/S

Aktiebesiddelsen i datterselskabet Axel B. Lange A/5 metes til kostpris.

En eventuel verdiforringelse af den samlede aktiebesiddelse, som ikke kan antages at vare forbigien-
de, vil medfore nedskrivning til en lavere ansat verdi.

Urealiserede verdireguleringer er af aktiebesiddelsen overfort fra Reservefond ll, arv efter direktor Kai
Lange.



EY Kai Lange og Gunhild Kai Lanqes Fond
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Omsatningsaktiver

Omsatningsaktiver mAles tilamortiseret kostpris svarende til nominelvardi med fradrag af eventuelle
nedskrivninger.

Gald

Gald mSles tilamortiseret kostpris svarende til nominel verdi.

2 Aktier iAxel B. Lange A/S

Kostpris 1. januar 2015
Nedskrivning i 2015

Vardi 31. december 2015 24.457 .959

Aktieposten, nom. 900 t.kr., reprasenlerer den samlede aktiekapital idatterselskabet.

Axel B. Lange A/S (CVR-nr. 59 62 09 16) har h.iemsted i Kgs. Lyngby. Selskabets ,Srsrapport pr.
31. august 2015 udviser et overskud pA 586 t.kr. og en egenkapital pA 29.513 t.kr. Heri indgar udbytte
pi 700 t.kr., som er deklareret den 26. oktober 2015 og indregnet i resultatopg6relsen som udbytte fra
Axel B. Lange A/S. Selskabet har i regnskabsSret 2014115 nedskrevet verdien af ejendommene med
7.815 t.kr., hvoraf 5.096 t.kr. har reduceret tidligere 5rs opskrivninger, mens 1.719 t.kr. er fragAet i

udskudt skat.

kr

35.457.959
-7.000.000

3 Btrsnoterede vardipapirer
kr.

Kostpris 1. januar 2015
Tilgang i 2015
Afgang ved udtrek og salg i2015

Kostpris 31. december 2015

Verdiregulering 1. januar 2015
Arets vardiregulering

Verdirequlering 31. december 2015

Regnskabsmassig vardi 31. december 2015

t3.326.Osl
0
0

11.519.166
5.544.O74
-2.6t4.713

73.326.057 74.449.737

16.530
-385.490

1o.46?.755 -368.960

23.784.822 14.080.171

Verdipapirerne omfatter primert danske borsnoterede aktier (OMX C20-indeks) samt borsnoterede ob-
ligationer, herunder obligationer idanske kroner og virksomhedsobligationer iudenlandsk valuta.

72

Brrsnoterede aktier oq obligationer

86rsnoterede obligationer og aktier mAles til dagsverdi svarende til noteret borskurs ultimo eret. Reali-
serede og urealiserede gevinster og tab indger iresultatopgorelsen.

Urealiserede vardireguleringer vedrorende b6rsnoterede aktier overfores til "Kursreguleringsfond, ak'
tier" for at oprylde fundatsens bestemmelser om, at Fondens kapital ikke me angribes ved forbrug.

Aktier Obligationer

72334.943
-L.476.774
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Noter

Arets vardireguleringer af vardipapirer
kr

4

-2.26t.664

5 Fondsskat

Udskudt skat vedrorende skattemessige hensettelser til fremtidige legatuddelinger samt forskel iregn-
skabsmassig og skattemassig v.erdi af aktier udgor 3.391 t.kr. Bel6bet er ikke indregnet i balancen, da
det er hensigten at neutralisere belobet ved legatuddelinger.

Nartsteende parter

Fonden har kapitalandele iAxel B. Lange A/S, som falder under definitionen nertsteende parter. Fon-
den besidder 100 % af aktiekapitalen i datterselskabet. Endvidere best6r fondens nartsteende parter af
f ondens bestyrelse og administrator.

Fonden har iregnskabsAret haft folgende transaktioner med nertsteende parter:

Nertsteende part
Grundlag f or nartsteende
part lndhold af transaktion 2015

kr

0

6

Transaktioner med
nertst8ende parter

Axel B. Lange A/S Dattervirksomhed Modtaget udbytte, afsat i

selskabets regnskab pr.
31. august 2015 og ud-
loddet ioktober 2015

Betalt fondens andel af
kontorholdsudgif ter af -

holdt af Axel B. Lange A/S

Modtaget andel (50 %) af
omkostning til en falles
bestyrelsesansvarsf orsik-
ring og forsikring mod
netbank-indbrud

Axel B. Lange A/S Dattervirksomhed

Axel B. Lanqe A/S Dattervirksomhed

J0rgenW.Laursen Administrationsaftale

AdvokatfirmaetPlesner BestyrelsesmedlemChri-
stian Th. Kjolbye, partner
i Advokatfirmaet Plesner

Totale transaktioner
med nartstEende
parter

Advokatbistand for arbei
der med forretningsorden
og god fondsledelse

700.000 kr.

4.000 kr.

7 .665 kt.

50.00o kr

40.000 kr.

Administrationshonorar
fra fonden

801.665 kr.
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Kai Lange oq Gunhild Kai Langes Fond

Arsrapport for 2015

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Borsnoterede aktier, nedskrivning, jf. note 3
Borsnoterede obligationer, nedskrivning, jf. note 3

Fondskat indqAr i resultatopqorelsen med

-1.876.178
-38s.490



EY

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond

Arsrapport for 2015

2015

Noter

6 Nartstiende parter (fortsat)

Nartstiende part
Grundlag lor nartstiende
part lndhold af transaktion

Mellemvarende med
nartstSende parter

Axel B. Lange A/S Dattervirksomhed

AdvokatfirmaetPlesner BestyrelsesmedlemChri-
stian Th. Kjolbye, partner
i Advokatf irmaet Plesner

Gald vedr6rende fondens
andel af kontorholdsudgif '
ter alholdt af Axel B. Lan-
ge A/S, for perioden 1.
september 2015 til 31.
december 2015

Skyldig advokatbistand
(forrentes ikke)

40.000 kr

2014

Fonden har udbetalt vederlag til bestyrelse 09 administrator. Ledelsesvederlaget er oplyst inote 7, Ve-
derlag til ledelsen.

7 Vederlag til ledelsen

Fondens ledelse bestar af fire bestyrelsesmedlemmer, herunder en bestyrelsesformand.
Vederlag til fondens ledelse udg6r:

2015

Vederlag til Michael Brockenhuus-Schack, formand
Vederlag til Christian Th. Kjolbye, bestyrelsesmedlem
Vederlaq til Peter Andreas Siemssen, bestyrelsesmedlem
Vederlaq til Susanne von Rosen, bestyrelsesmedlem
Vederlag til Christian Bojsen-Moller, tidligere bestyrelsesmedlem
Vederlag til Hans Meyer, tidligere bestyrelsesmedlem
Vederlag til f ondens administrator

Totalt vederlag til ledelse og administrator

kr.
25.000
25.000
25.000
25.000
12.s00

0
s0.000

t.kr.
25

0
t5
25
25
l2
24

152.500 136

Bestyrelsens formand Michael Brockenhuus-Schack og bestyrelsesmedlem Christian Th. Kj6lbye har
derudover modtaget ledelsesvederlag fra Axel B. Lange A/S. Vederlaget udgor i2015 henholdsvis 20
t.kr. (2014: 20 t.kr.) for Michael Brockenhuus-Schack og 20 t.k(. <2074: 20 t.kr.) for Christian Th. Kjol-
bye.

Fondens administrator har derudover modtagel vederlag fra Axel B. Lange A/S. Vederlaqet udoor 2OO
t.kt. i 2075 oq 226 t.kr. i 2014.

74

1.000 kr.


