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Hannah Kvetny

Penneo dokumentnøgle: 7ECGN-YFO8M-QFN8Z-Q30KO-MIJ6Q-ECV1U

Årsrapport for 2020

Indhold
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Ledelsesberetning
Oplysninger om fonden
Beretning for 2020

5
5
6
9
9
10
11
12

Penneo dokumentnøgle: 7ECGN-YFO8M-QFN8Z-Q30KO-MIJ6Q-ECV1U

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Result atopgørelse
Balance 31. december
Egenkapitalopgørelse
Noter

Ledelsespåtegning
Fondsbest yrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrappor ten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020 for Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens akt iver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af fondens aktivit eter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Michael Brockenhuus-Schack
formand

Christian Th. Kjølbye
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København, den 7. maj 2021
I fondsbest yrelsen:

Pet er Andreas Siemssen

Susanne von Rosen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til fondsbestyrelsen i Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020, der omfat ter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar bejdes eft er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens akt iver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af fondens aktivit eter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med int ernat ionale etiske regler for revisorer (IESBA's
et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opf yldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar bejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne t il at fortsæt t e
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant; samt at udar bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at
likvidere fonden, indst ille drift en eller ikke har andet realist isk alternativ end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan betragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.
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Grundlag for konklusion

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kont rol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udar bejdet , er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig tvivl om fondens evne til
at for tsæt te drift en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er t ilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem t il datoen for vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fort sæt te driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.
København, den 7. maj 2021

EY
Godkendt Revisionspart ner selskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Pet er Gath
st atsaut. revisor
MNE-nr.: mne19718
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning
Oplysninger om fonden

CVR-nr.
Virksomhedsform
St iftet

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
c/ o Hannah Kvetny
Amalievej 1, 1875 Frederiksber g C

Regnskabsår

25 91 68 40
Erhvervsdrivende fond
1975 – Registreret som erhvervsdrivende fond
26. februar 2001
1. januar – 31. december

Hjemmeside

www.kailangesfond.dk

Fondsbest yrelse

Michael Brockenhuus-Schack, formand
Christian Th. Kjølbye
Pet er Andreas Siemssen
Susanne von Rosen

Revision

EY Godkendt Revisionspart nerselskab
Dirch Passers Allé 36, Post boks 250, 2000 Frederiksberg

Administrator

Hannah Kvetny
Amalievej 1, 1875 Frederiksber g C
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Navn
Adresse, postnr. by
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Ledelsesberetning
Beretning for 2020
Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond har som formål at tilgodese en række nærmere definerede almenvelgørende og almennyt t ige formål. Fonden oppebærer en del af sin indt ægt fra dat terselskabet Axel B.
Lange A/ S, som ejes fuldt ud af Fonden.
I året 2018 blev dat terselskabets ejendomme i Frederikssund solgt. Pantebrevene fra salget af disse
ejendomme er indfriet primo 2020. Invest eringen i ejendomme omfat t er deltagelse i et kommandit selskab, som ejer danske boligejendomme.

Årets uddelinger udgør 2,5 mio.kr. (2019: 2,1 mio.kr.). Fondens kapital udgør ved året s udgang 89,7
mio.kr. mod 89,0 mio.kr. året før. Frie reserver, som er grundlaget for uddelinger i 2021, indgår i egenkapitalen med 88,2 mio.kr.

Redegørelse for god Fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Fonden har forholdt sig til regelsæt t et : ” Anbefalinger for god Fondsledelse” , som Komitéen for god
Fondsledelse offentliggjorde i juni 2020. Fondsbest yrelsens bemær kninger er udarbejdet efter ” Skema
for lovpligt ig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a” , som fremgår af fondens
hjemmeside www.kailangesfond.dk/ god-fondsledelse. Fondsbest yrelsens ledelseshverv fremgår af næst kommende side 7.
Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b, og årets uddelinger

Fondens uddelingspolitik er forankret i fundatsens 4 formål.

►

Formål 1: Uddelinger til unge handels-, industri- eller erhvervsfolks dygtiggørelse ved studieophold i
udlandet med henblik på at arbejde i privat ejede vir ksomheder

►

Formål 2: Uddelinger til ældre svagelige handels-, indust ri- eller erhvervsfolk i Frederikssund eller
deres pårørende

►

Formål 3: Uddelinger til læger eller andre videnskabsmænd eller institutioner inden for den lægevidenskabelige forskning af uopklaret sygdom

►

Formål 4: Uddelinger til øvrige almenvelgørende og almennyt t ige formål.

Fondens uddelinger beslut tes på 2 årlige best yrelsesmøder, som afholdes i april/ maj måned og oktober/ november måned. Mødet i foråret udgør ligeledes fondens årsmøde, hvor årsrapporten behandles,
og hvor der fast sæt tes en uddelingsramme for det kommende år.
Fondsbest yrelsen overvåger løbende, at der over tid sker en forsvarlig fordeling mellem de enkelt e formål. Fondens hjemmeside indeholder nærmere oplysninger om de støt t eværdige formål.
Uddelingerne har i 2020 udgjort :
kr.

Formål 1: Studierejselegat er
Formål 2: Svagelige i Frederikssund
Formål 3: Lægelig forskning
Formål 4: Andre almenvelgørende formål

1.095.115
0
246.760
1.123.266

I alt

2.465.140

For 2021 forvent es fondsbest yrelsen på årsmødet at fast sæt t e en uddelingsramme på 3.000.000 kr.
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Årets resultat udviser et overskud på 3,2 mio.kr. (2019: et overskud på 15,5 mio.kr.). I resultatet indgår
underskud fra dat terselskabet med 0,7 mio.kr. (2019: et overskud på 4,7 mio.kr.). Vær diregulering af
børsnot erede værdipapirer indgår med et posit ivt beløb på 3,9 mio.kr. (2019: et positivt beløb på 9,3
mio.kr.).

Beretning for 2020 - fortsat
Begivenheder efter balancedagen

I perioden primo 2021 t il primo maj 2021 har Fonden og datt erselskabet regist reret et posit ivt afkast på
værdipapirer på ca. 7 mio. kr.
Ledelseshverv
Michael Brockenhuus-Schack, formand
Giesegaard, ejer, HA, cand.agro.
Født i 1960 – indtrådt i best yrelsen i 1998
Anses ikke for uafhængig i henhold til punkt 2.4.1 i regelsætt et ” Anbefalinger for god Fondsledelse”
Valgt som formand, senest i 2020 for en 3-årig periode
Direktionsmedlem:

Giesegaard Handelsselskab ApS

WEBS ApS

Axel B. Lange A/ S, formand

Carlsen-Langes Legat stiftelse, formand

Det Classenske Fideicommis

Donau Agro ApS

FBS A/ S, formand

Jagtejendommen i Trend Skov

Pensionskassen for tjenest emænd i det
Classenske Fideicommis (afviklingskasse)
Realdania, formand

Promilleafgift sfonden for landbrug, formand
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Best yrelsesmedlem:

Medlem af repræsentantskabet i:

Realdania
Christian Th. Kjølbye
Advokat , møderet for Højesteret, part ner i Advokat firmaet Plesner
Født 1957 – indt rådt i best yrelsen i 2015 – uafhængig
Direktionsmedlem:

Kipo Holding ApS
Best yrelsesmedlem:

Det Obelske Familiefond

Axel B. Lange A/ S

Grosserer Jørgen Rindom & Hustrus Fond

Ida & Jørgen Rindoms Fond

A/ S Hanias Understøt t elsesfond, formand

A.R. Holding af 1999 A/ S, formand

A/ S Østerhovedgård, Magleby Sogn, formand

A. Rindom A/ S, formand

Peter Andreas Siemssen
Overlæge, Prakt iserende speciallæge i Plastikkirurgi
Født i 1956 – indtrådt i best yrelsen i 2014 – uafhængig
Best yrelsesmedlem:

Siemssen Consultant ApS
Danske Selskab for Plastik- og Rekonst ruktivkirurgi

Danske Plastikkirurgers Organisat ion,
formand
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Beretning for 2020 - fortsat
Susanne von Rosen
Direkt ør
Født i 1957 – indtrådt i best yrelsen i 2005 – uafhængig
Direktionsmedlem:

Von Rosen Holding ApS
Best yrelsesmedlem:

Louiseforeningens Fælleslegat , formand
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Visit Lolland-Falster A/ S

8

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

2020
kr.

2019
t.kr.

6.144.631
-1.840.701
#

11.167
-5

4.303.930
#

11.162

-107.500
-50.000
-286.423
#

-107
-50
-252

-443.923

-409

Resultat før skat og kapitalandele
4 Resultat af aktiebesiddelsen i Axel B. Lange A/ S

3.860.007
-662.442
#

10.753
4.722

Resultat før skat
5 Fondsskat

3.197.565
0
#

15.475
0

Årets resultat

3.197.565

15.475

Resultatdisponering
Overført fra/ til rådighedskapital
Overført til uddelingsramme

732.425
2.465.140
#

13.373
2.102

3.197.565

15.475

Note

Indtægter
2 Finansielle indt ægter
3 Finansielle omkost ninger
Administration
6, 7 Honorar til fondsbestyrelsen
6, 7 Honorar til administrator
Administrat ionsomkost ninger
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Resultatopgørelse

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

2020
kr.

2019
t.kr.

21.844.919
#

22.507

Anlægsaktiver i alt

21.844.919
#

22.507

Omsætningsaktiver
Børsnoterede obligationer
Børsnoterede aktier
Tilgodehavende udbyt te, Axel B. Lange A/ S
Tilgodehavende udbyt teskat
Andre tilgodehavender
Bankindest åender

17.590.732
49.378.460
0
322.812
175.036
583.642
#

17.090
45.106
2.774
211
164
1.280

Omsætningsaktiver i alt

68.050.682
#

66.626

AKTIVER I ALT

89.895.601

89.133

PASSIVER
Fondens kapital
Grundkapital
Reservefond I
Rådighedskapit al
Uddelingsramme

500.000
1.000.000
85.189.789
3.000.000
#

500
1.000
84.457
3.000

Fondens kapital i alt

89.689.789
#

88.957

Gæld
Anden gæld

205.812
#

176

Gæld i alt

205.812
#

176

89.895.601

89.133

Note

AKTIVER
Anlægsaktiver
4 Akt ier, Axel B. Lange A/ S

PASSIVER I ALT
Eventualforpligtelser og pantsætninger :
Ingen.
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Balance 31. december

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1 . januar 2 0 2 0

Året s f akt iske uddelinger
Overført, jf. resultat disponeringen
Værdiregulering, Axel B Lange
Egenkapital
3 1 . december 2 0 2 0

Grundkapital

Reservefond I

Rådighedskapital

Uddelingsramme

500
0

1.00 0
0

84.45 7
0

3.00 0
-2 .46 5

88.95 7
-2 .46 5

0
0

0
0

732
0

2.46 5
0

3.19 8
0

500

1.00 0

85.18 9

3.00 0

89.69 0

I alt
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t.kr.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabslovens regler for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse best emmelser for klasse C. Begreber og klassifikationer er under hensyn til fondens struktur, formål og dispositioner tilpasset årsregnskabslovens generelle bestemmelser.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidst e år.
Fonden har i henhold t il årsregnskabslovens § 111, st k. 2, undladt at udarbejde koncernregnskab.

Resultatopgørelsen
Renter af obligationer og bankindeståender indgår med de for året periodiserede beløb.
Resultat efter skat fra Axel B. Lange A/ S indregnes med fondens ejerandel eft er eliminering af intern
avance/ tab.
Udbytte fra øvrige værdipapirer indgår i result atopgørelsen på tidspunktet for udbyttets vedtagelse.
Realiserede og urealiserede avancer og tab vedrørende børsnot erede værdipapirer samt værdiregulering af akt iebesiddelsen i Axel B. Lange A/ S indgår i resultatopgørelsen.
Legatuddelinger indgår i egenkapitalopgørelsen. I forbindelse med godkendelse af årsrappor ten på årsregnskabsmødet kan best yrelsen beslut te, at en del af de frie midler skal anvendes til legatuddelinger i
det følgende år. Uddelingsrammen kan ikke efterfølgende ændres i løbet af året. Udmøntningen af de
konkrete legatuddelinger sker på fondsbest yrelsesmøderne, hvor ansøgninger gennemgås og godkendes.
Fondsskat

Akt uel fondsskat indregnes i result atopgørelsen med det beløb, der følger af årets skat tepligtige indkomst opgjort eft er fradragsberet tigede legat uddelinger.
Udskudt fondsskat, der kan henføres til skat temæssige hensæt t elser til fremtidige legat uddelinger samt
t il forskel i regnskabsmæssig og skat temæssig værdi af akt ier, indregnes ikke i regnskabet , da disse udskudte fondsskatt er vil blive neutraliseret af legat uddelinger. Den udskudte fondsskat oplyses i note til
regnskabet.

Resultatdisponering
Resultat disponeringen viser, hvordan fondens resultat er disponeret med hensyn til uddelinger og konsolidering.
I forbindelse med godkendelse af årsrapporten på årsregnskabsmødet kan fondsbest yrelsen beslut te, at
en del af de frie midler skal anvendes til legatuddelinger i det følgende år. Uddelingsrammen kan ikke
ef terfølgende ændres i løbet af året. Udmøntningen af de konkrete uddelinger sker på fondsbest yrelsesmøderne, hvor ansøgninger gennemgås og godkendes.
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1

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Aktiebesiddelsen i Axel B. Lange A/ S

Akt iebesiddelsen i dat terselskabet Axel B. Lange A/ S måles ef ter den indre værdis metode med fondens
ejerandel med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Har fonden juridisk eller faktisk forpligtelse til at dække dat tervir ksomhedens under balance, indregnes
en hensat forpligtelse.
Net toopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for net toopskrivning efter
den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kost prisen.
Omsætningsaktiver

Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi svarende til noteret børskurs ultimo året . Realiserede og urealiserede gevinster og tab indgår i resultatopgørelsen.
Øvrige omsætningsakt iver måles t il amort iseret kost pris svarende til nominel værdi med fradrag af
event uelle nedskrivninger.
Gæld

Gæld måles t il amort iseret kost pris svarende til nominel værdi.

2

3

Finansielle indtægter
Renter af obligationer
Avance ved salg af aktier
Udbytter af øvrige værdipapirer
Børsnoterede aktier, værdiregulering
Børsnoterede obligationer, værdiregulering

Finansielle omkostninger
Tab ved salg af aktier
Børsnoterede aktier, værdiregulering
Børsnoterede obligationer salg og værdiregulering
Valutakurstab på bankindestående og negative bankrenter

2020
kr.

2019
t.kr.

765.158
0
1.467.333
3.912.140
0

838
78
960
8.201
1.090

6.144.631

11.167

1.065.039
0
576.680
198.982

0
0
0
5

1.840.701

5
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Kapitalandele i dat tervirksomhed med negat iv regnskabsmæssig indre vær di nedskrives til 0 kr. Har fonden eventuelt t ilgodehavender hos dat tervirksomheden, vurderes disse for værdiforringelse i henhold til
sædvanlig regnskabspraksis for nedskrivning af tilgodehavender.

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
kr.

Aktier i Axel B. Lange A/ S
Kost pris 1. januar og 31. december 2020

35.457.959

Værdiregulering 1. januar 2020
Årets resultat i Axel B. Lange A/ S

-12.950.598
-662.442

Værdiregulering 31. december 2020

-13.613.040

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

21.844.919

Akt ieposten, nom. 900 t.kr., repræsenterer den samlede akt iekapital i dat terselskabet .
Axel B. Lange A/ S (CVR-nr. 59 62 09 16) har bopæl på Frederiksberg. Fondens årsrapport for kalenderåret 2020 udviser et underskud på 662 t.kr. og en egenkapit al på 21.845 t.kr.

kr.

5

Fondsskat
Fondskat indgår i resultatopgørelsen med

0

Udskudt skat vedrørende skat temæssige hensæt telser til fremt idige legat uddelinger samt forskel i regnskabsmæssig og skat temæssig vær di af akt ier udgør 5.434 t .kr. Beløbet er ikke indregnet i balancen, da
det er hensigten at neutralisere beløbet ved legatuddelinger.
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4

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
6

Nærtstående parter

Fonden har kapit alandele i Axel B. Lange A/ S, som falder under definitionen nært stående par ter. Fonden besidder 100 %af akt iekapitalen i dat terselskabet . Endvidere består fondens nært stående parter af
fondens best yrelse og administrator.
Fonden har i regnskabsåret haft følgende t ransaktioner med nærtstående part er:
2020
Nærtstående part

Grundlag for nærtstående part

Indhold af t ransaktion

kr.

Axel B. Lange A/ S

Dat ter virksomhed

Bet alt f ondens andel af kont orholdsudgift er af holdt af Axel B. Lange A/ S

Jørgen W. Laursen

Administ rat ionsaft ale

Administ rat ionshonorar fra
fonden

50.00 0

Hannah Kvet ny

Administ rat ionsaft ale

Administ rat ionshonorar fra
fonden

0

Plesner Advokat partnerselskab

Bestyrelsesmedlem Christ ian
Th. Kjølbye, partner i Plesner
Advokat partnerselskab

Advokat bist and f or arbejder med år sberet ning (beskr ivelse af uddelingspolit ik) og god f ondsledelse

8.12 5

Fonden har udbetalt vederlag t il fondsbest yrelse og administrat or. Ledelsesvederlaget er oplyst i
not e 7, Vederlag t il ledelsen og administ rator.

7

Vederlag til ledelsen og administrator

Fondens ledelse best år af fire best yrelsesmedlemmer, herunder en bestyrelsesformand. Vederlag t il
fondens ledelse udgør:
kr.

Vederlag til
Vederlag til
Vederlag til
Vederlag til
Vederlag til

Michael Brockenhuus-Schack, formand
Christian Th. Kjølbye, fondsbestyrelsesmedlem
Peter Andreas Siemssen, fondsbestyrelsesmedlem
Susanne von Rosen, fondsbest yrelsesmedlem
Jørgen W. Laursen, fondens fratrådte administrator

Totalt vederlag til ledelse og administrator

2020

2019

25.000
25.000
32.500
25.000
50.000

25.000
25.000
32.500
25.000
50.000

157.500

157.500

Fondsbest yrelsens formand Michael Brockenhuus-Schack, fondsbest yrelsesmedlem Christian Th.
Kjølbye og fondens administrator Hannah Kvetny har derudover modtaget ledelsesvederlag
fra Axel B. Lange A/ S. Vederlaget udgør i 2020 20 t .kr. (2019: 20 t .kr.) for hver person.
Fondens afgående administrator Jørgen W. Laursen, har derudover modt aget vederlag fra Axel B.
Lange A/ S. Vederlaget udgør 70 t.kr. i 2020 og 50 t .kr. i 2019.
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4.93 0

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Frands Axel Michael Brockenhuus-Schack

Peter Andreas Siemssen

Bestyrelsesformand
På vegne af: Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
Serienummer: PID:9208-2002-2-401097365728
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-05-16 10:10:13Z

Bestyrelse
På vegne af: Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
Serienummer: PID:9208-2002-2-710910958251
IP: 185.229.xxx.xxx
2021-05-16 15:58:27Z

Christian Theodor Kjølbye

Susanne Birgitta von Rosen

Bestyrelse
På vegne af: Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
Serienummer: PID:9208-2002-2-227798341258
IP: 194.182.xxx.xxx
2021-05-18 10:21:15Z

Bestyrelse
På vegne af: Kai Lange og Gundhild Kai Langes Fond
Serienummer: PID:9208-2002-2-842166969873
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-05-18 11:44:45Z

Peter Gath

Hannah Kvetny

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:1268145678673
IP: 80.161.xxx.xxx
2021-05-18 19:42:42Z

Dirigent
På vegne af: Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
Serienummer: PID:9208-2002-2-043190064817
IP: 194.182.xxx.xxx
2021-05-19 12:37:28Z
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