UDKAST
INGENIØR JOHANNES HANSEN’S FOND

Statutter af 14. januar 1952
med ændringer af 26. november 1952,
retningslinier af 26. februar 1953,
ændringer af 21. november 1996,
ændringer af 24. april 2008,
samt ændringer af 12. marts 2018
--- ooo --De oprindelige statutter af 14. januar 1952 har følgende indledning:
”I anledning af, at selskabets mangeårige leder og nuværende formand for bestyrelsen, ingeniør Johannes Hansen, den 14. januar 1952 fylder 80 år, har bestyrelsen for Chr. Hansen’s Laboratorium
Aktieselskab – under forbehold af generalforsamlingens godkendelse – besluttet som et varigt minde
om ingeniør Hansens betydning for selskabet og i overensstemmelse med hans store interesse for
sine medarbejderes ve og vel at vedtage følgende statutter for et særligt fond til understøttelse og
lignende af medarbejdere inden for selskabet og dertil knyttede virksomheder:”
§1
Med det formål at understøtte eller opmuntre tjenestegørende eller afgåede medarbejdere af alle grader i selskabet1 (funktionærer og arbejdere) – samt eventuelt disses enker og mindreårige børn – ved
pengehjælp, boligunderstøttelse, til studierejser eller på anden måde, er oprettet et fond, hvis hjemsted er Rudersdal kommune.
§2
Fondets navn er:
Ingeniør Johannes Hansen’s Fond
§3
Fondets formue består af 50.000 kr., som indbetales kontant af selskabet samt af, hvad der ved tilskud, gaver eller på anden måde tillægges dette.
§4
Fondets formue samt udbytte deraf ejes udelukkende af fondet selv og har intet som helst med selskabets eller eventuelle andre fonds formue eller forpligtelser at gøre og er således selskabets eller
eventuelle andre fonds status uvedkommende.
§5
Fondets formue anbringes på en efter dets bestyrelses skøn betryggende måde, men må dog ikke
anbringes således, at den under nogen form udgør en del af selskabets eller eventuelle andre fonds
midler. Heraf følger, at eventuelle værdipapirer, der indkøbes for fondets midler, skal noteres som
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tilhørende fondet, og at eventuelle bank- eller sparekassekonti, på hvilket dets midler anbringes, skal
lyde på fondets navn.
§6
Fondets bestyrelse udgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse for ALK-Abelló A/S2. Bestyrelsen
vælger inden for sin midte en formand, hvis stemme i tilfælde af stemmelighed gør udslaget. Så længe
ingeniør Johannes Hansen lever og måtte nære ønske herom, skal han være formand for fondets
bestyrelse, der således, såfremt ingeniør Johannes Hansen måtte træde ud af selskabets bestyrelse,
midlertidig vil være at udvide i overensstemmelse hermed. Fondet tegnes med bindende virkning for
dette af to af dets bestyrelsesmedlemmer.
§7
I hvert regnskabsår må der til de i § 1 nævnte formål ikke disponeres over mere end, hvad der i det
pågældende år er oppebåret i rente og udbytte af fondets formue med tillæg af, hvad der måtte være
henlagt fra tidligere års formueafkast. Hvad fondet måtte indtjene ud over rente og udbytte, tillægges
formuen.
Med hensyn til sine dispositioner over fondet vil dettes bestyrelse ikke have at følge selskabets generalforsamling, andre selskabsorganers, forhenværende eller tjenestegørende medarbejderes direktiver, men udelukkende sit eget frie skøn dog i overensstemmelse med fondets vedtægter. Det er således bestyrelsen, der alene har retten til at træffe afgørelse af, hvem der er berettiget til at nyde godt af
fondets midler, i hvilket omfang og på hvilken måde.
§8
De med fondets administration forbundne udgifter afholdes af dette. Det bemærkes i denne forbindelse, at fondets bestyrelse intet vederlag erholder for sin virksomhed.
§9
Fondets regnskabsår er kalenderåret.
Fondets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisori overensstemmelse med den til enhver tid
gældende lovgivning for ikke-erhvervsdrivende fonde af en juridisk eller fysisk person, der vælges af
selskabets bestyrelse for et år ad gangen på det bestyrelsesmøde, hvor fondets årsrapport behandles.
Selskabets bestyrelse sørger for, at årsrapporten i sammentrængt form offentliggøres for medarbejderne i ALK-Abelló Gruppen i Danmark.
§ 10
Skulle selskabet træde i likvidation, bestemmer den generalforsamling, på hvilket beslutningen om
likvidationen træffes, med almindelig stemmeflerhed, hvorledes der vil være at forholde med anvendelse af og bestyrelse af fondets midler.
Det er dog en ufravigelig forudsætning, at disse må anvendes til formål, der svarer til de i § 1 angivne,
eller til fremme af videnskabelig forskning eller andre velgørende formål.
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§ 11
På enstemmigt forslag af fondets bestyrelse kan selskabets generalforsamling med almindelig stemmeflerhed vedtage forandring i eller tillæg til nærværende vedtægter.
Dog kan der ingensinde i disse vedtages nogen ændring, der kommer i strid med nærværende vedtægter §§ 1, 4 og 10, 2. pt. fastsatte regler.

Hørsholm, den 24. april 200812. marts 2018
Bestyrelsen for
ALK-Abelló A/S

