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1.
Navn

Fondens navn er Lauritzen Fonden.

2.
Hjemsted

(Bestemmelsen er udgaet)

3
Kapital

Fondens kapital bestar af aktieposter i forskellige af de fonden tilknyttede virksomheder og
kontante belpb overdraget fonden af A/S D/S "VESTERHAVET"

og af skibsrederne Ivar og

Knud Lauritzen ved gavebreve af 17 maj 1945 samt af andre formuegenstande og pengemidler, der matte blive overdraget eller erhvervet af fonden eller oplagt af dets indtaegter.

Fondens kapital er opdelt i en grundkapital, stor kr. 250.000.000, og en reservefond.

Fondens bestyrelse har til opfyldelse af fondens formal fuld dispositionsret over kapitalen

4.
Indtaegter

Fondens indtaegter er dels renter og udbytte af fondens formue, dels gaver

Ved stillingtagen til forslag om aktieudbytte og tilskud fra de fonden tilknyttede virksomhe
der skal hensyn tages til sikring af disses bestaen og udvikling.

5.
FormSl

Fondens formal er:

at

virke for Danmarks anseelse ved fremme og udvikling af dansk spfart, herunder saerligt inden for den Internationale skibsfart, og af dansk foretagsomhed i pvrigt,

*' Selskabet hedder nu LF Investment ApS

- 2Opdateret 16 9 2016 pa baggrund (FMO 02 10 2009)

at

yde st0tte til unders0gelser og opgaver af teknisk, kommerciel og lignende art vedrprende skibsfart, handel, industri, landbrug og anden virksomhed,

at

yde st0tte til unges uddannelse herhjemme og i udlandet,

at

virke for, at virksomheders - i saerdeleshed de fonden tilknyttede virksomheders skibe, vaerksteder og andre arbejdspladser samt kontorer og boliger er sunde, lyse,
rerie og velholdte, og at forholdene pa arbejdssteder indrettes bedst muligt til fremme
af arbejdsglaede samt endvidere at yde stptte til personer og institutioner, som arbejder for de her anfprte formal, specielt inden for skibsfarten,

at

yde stptte til institutioner, foreninger og personer, som i det hele varetager spfartens
og de i sofartens erhverv ansatte personers interesser, saerligt sadanne institutioner og
foreninger, som den Lauritzenske slaegt eller dens virksomheder har oprettet, stpttet,
interesseret sig for eller staet naer, samt eventuelt spge disse tilknyttet andre tilsvarende, mere livskraftige institutioner, safremt de ikke selv er levedygtige, endvidere at
oprette og drive sadanne veldaedige institutioner, som varetager formal af ovennaevnte
art,

at

yde stptte til personer, som har gjort tjeneste i en af de fonden eller den Lauritzenske
slaegt tilknyttede virksomheder, samt til sadanne personers efterladte,

at

yde stptte til institutioner, foreninger og personer, der arbejder for: at skabe kendskab
til og agtelse for dansk kultur, derunder saerligt erhvervskultur, uddannelse, dygtiggprelse og karaktertraening af ungdommen, studier vedrprende bekaempelse af sygdomme, i saerdeleshed ved forebyggende foranstaltnmger,

at

yde stptte til institutioner, foreninger og personer, der arbejder for nordisk og intemationalt samarbejde, ogsa af ren humamtaer art,

at

yde stptte til institutioner, virksomheder, foreninger og personer, hvis formal og arbejde bestyrelsen skpnner det af betydning at stptte.

6.
Bidrag fra fonden

Bidrag skal fortrinsvis have en sadan stprrelse, at de bliver af vaesentlig betydning for Ipsningen af de opgaver, som modtagerne har stillet sig.

De skal almindeligvis vaere behaaftet med den klausul, at de ikke ma henlaegges til fonds el
ler lignende, som skal afkaste rente
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7.
Bestyrelsens sammensastning

Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse pa mindst fem og hpjst seks fundatsvalgte
medlemmer samt eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nar antallet af fun
datsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til Fundatsen er fem, kan det, nar
samtlige disse medlemmer stemmer derfor, besluttes at supplere bestyrelsen med endnu et
af de pageeldende valgt medlem.

Direktprer og mindst halvdelen af de fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vaere bosat i
Danmark, medmindre fondsmyndigheden undtager fra dette krav, eller kravet strider mod
Danmarks Internationale forpligtelser. De fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer og direktprer
skal vaere myndige, uberygtede og ikke ude af radighed over deres bo De ma almindeligvis
ikke vaere fyldt 65 ar ved deres indtraeden i bestyrelsen.

Safremt medlemmer af den Lauritzenske slaegt opfylder disse betingelser, bpr de fundats
valgte bestyrelsesmedlemmer have sadanne personer for pje med henblik pa tilknytning til
fonden og dens bestyrelse.

Ved valg af fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal hensyn tages til, at der i bestyrelsen
skal rades over indsigt i sofart, anden erhvervsvirksomhed og sociale forhold.

Fondens fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fortsat vaere aldeles suveraene med hen
syn til valg af fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem vedbliver at fungere, sa lasnge det selv pnsker det og op
fylder de ovennaevnte betingelser. Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem skal dog normalt fratraede, nar det er fyldt 70 ar.

Nar et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem fratraeder, eller supplering i pvrigt skal ske, vaelger
de resterende fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer et medlem af bestyrelsen, der har ind
sigt i de forhold, som det fratradte medlem besad inden for henholdsvis spfart, anden er
hvervsvirksomhed og sociale forhold.

Hvis antallet af fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer falder til tre eller derunder, idet flere
medlemmer fratraeder pa en gang, eller ny fratraeden sker, inden supplering har fundet sted,
skal de tilbagevaerende fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer vaelge et bestyrelsesmedlem,
hvorefter den saledes delvis supplerede bestyrelse vaelger endnu et medlem o.s.fr.

Fondens fprste bestyrelse bestod af- 4 _
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1

Skibsreder Knud Lauritzen

2.

Skibsreder Ivar Lauritzen

3.

Direkt0r K. Husted

4.

Dr. theol. Alf. Th. J0rgensen

5.

Hrs. Stig Rode

8.
Bestyrelsens konstituering, beslutningsdygtighed og forretnmgsgang

Bestyrelsen vaelger af sin midte en formand og en naestformand. Mode skal afholdes, nar det
0nskes af et medlem af bestyrelsen, af en direktor, af fondsmyndigheden eller af Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst fern medlemmer, herunder formanden eller i
dennes forfald naestformanden, er til stede. Beslutning traeffes, hvor ikke andet er anfort i
Fundatsen, ved simpel stemmeflerhed, saledes at formandens eller i hans forfald naestformandens stemme i tilfaslde af stemmelighed gor udslaget.

Over forhandlingerne og de tagne beslutninger fores en af bestyrelsen autoriseret protokol,
der underskrives af samtlige i den pagaeldende forhandling deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsaetter i ovrigt selv sin forretnmgsgang.

Bestyrelsens beslutninger vedrorende samtlige i denne Fundats omhandlede forhold kan i intet tilfaelde indbringes for domstolene.

9.
Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen skal opretholde de fonden tilknyttede virksomheder som selvstaendige virksomheder og ma ikke slutte dem sammen til en storvirksomhed, medmindre vaegtige grunde taler derfor. Bestyrelsen er berettiget til at afhasnde eller oplose tilknyttede virksomheder, nar
det skonnes onskeligt, ligesom bestyrelsen er berettiget til at knytte andre virksomheder, institutioner o. Iign. til fonden.

Bestyrelsen skal stedse se pa, hvad der er bedst for fonden og de tilknyttede virksomheder
som et samlet hele, med specielt henblik pa rederivirksomheden, ogsa ved stillingtagen til
udbyttepolitikken i de fonden tilknyttede virksomheder. Hvor en vaesentlig del af aktierne i
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den pagaeldende virksomhed er i det frie marked, skal dog rimeligt hensyn tages til de ovrige
aktionasrers interesse.

Fondens bestyrelse er berettiget til at foresla de tilknyttede virksomheders bestyrelse at foretage udvidelser af virksomhedernes formal og kapital, I sadanne kapitaludvidelser ma de
dvrige fonden tilknyttede virksomheder normalt kun deltage, safremt de er sserligt velkonsoliderede. Hvor saerlige grunde taler derfor, kan offentlig tegning finde sted.

Fondens bestyrelse skal beskasftige sig med de store linjer i virksomhedernes ledelse, herunder saerligt pase, at virksomhederne ledes i stifternes and, men kan delegere dele af sin
myndighed i sa henseende til andre. I pvrigt skal de tilknyttede virksomheder ledes selvstaendigt af deres respektive bestyrelser.

Bestyrelsen skal virke for, at de tilknyttede virksomheders bestyrelser vaelger de dygtigste,
initiativrigeste og karaktermasssigt hpjeststaende direktorer og overordnede ledere, og at de
overordnede stillingers aflpnnmg fastsaettes saledes, at det er muligt at fa fuldt kvalificerede
anspgere.

For sa vidt medlemmer af den Lauritzenske slaegt matte opfylde de naevnte fordringer, bpr
bestyrelsen pase, at ogsa sadanne personer haves for pje ved besaettelsen.

Bprn og bprnebprn af Konsul D. Lauritzen samt dennes bprnebprns born skal af fonden stpttes med rad og dad, under forudsaetmng af at opfyldelsen af fondens formal ikke derved i
vassentlig grad lider indskraenkmng.

Anspgninger fra stifternes efterkommere om stptte til de i paragraf 5 naevnte formal, for
hvilke de virker, eller til uddannelse, skal have bestyrelsens saerlige bevagenhed.

10.
Saerlige forpligtelser for bestyrelsens medlemmer

Medlemmer af fondens bestyrelse ma efter deres indtraeden i bestyrelsen normalt ikke modtage bestyrelsesposter eller andre stillinger inden for de fonden tilknyttede virksomheder,
medmindre udpraeget saglige forhold taler derfor, og i sadanne tilfaelde med bestyrelsens enstemmige godkendelse, ligesom de ej heller til ansaettelse i disse bestyrelser eller direktioner
ma foresla eller stemme pa personer, til hvem de er knyttet ved aegteskab, slaegts- eller
svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som spskende, ved adoption eller lignende
forhold.

Medlemmer af fondens bestyrelse og de pa dennes foranledning valgte bestyrelsesmedlemmer og direktprer i de fonden tilknyttede virksomheder ma efter deres valg kun erhverve sa
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mange aktier i disse virksomheder, at deres beholdning af aktier i hvert selskab ikke overstiger 5 procent af aktiekapitalen. Safremt de pagaeldende inden valget ejer stprre aktieposter
end naevnt, skal der ikke pahvile dem pligt til at afhaende disse.

Ved et fundatsvalgt bestyrelsesmedlems udtraeden af fondens bestyrelse, herunder ved
dpdsfald, skal aktier i de tilknyttede virksomheder, som er erhvervet efter vedkommendes
indtraeden i fondens bestyrelse, tilbydes fonden til markedskursen.

11.
Honorarer

Vederlag til bestyrelsens medlemmer ma ikke overstige, hvad der anses for saedvanligt efter
hvervets art og arbejdets omfang

12.
Administration

Bestyrelsen kan udnaevne en eller flere direktprer, administratorer eller vaelge en anden ledelsesform for fonden Denne/disse skal i sa fald lede det daglige arbejde, herunder regnskabsfpringen, modtagelse af anspgninger og underspgelser i forbindelse hermed samt varetage de pvrige opgaver, som bestyrelsen matte henlasgge under ledelsen.

Bestyrelsen fastsaetter Ipnnen under hensyn til kvalifikationer og arbejdets art og omfang.

13.
Tegningsret

Fonden tegnes af formanden eller naestformanden i forening med et andet medlem af besty
relsen

I pvrigt kan bestyrelsen meddele prokura.

14.
Regnskab og Srsberetnmg

Regnskabsaret er kalenderaret.

Bestyrelsens formand foranlediger udarbejdet en arsrapport pr. hvert ars 31. december. Ef
ter revision, foretaget af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, forelaagges arsrapporten for bestyrelsens pvrige medlemmer pa et bestyrelsesmpde, der skal afholdes inden
udgangen af den pafplgende maj maned. Arsrapporten underskrives af samtlige bestyrel- 7Opdateret 16 9 2016 pa baggrund (FMO 02 10 2009)

sesmedlemmer samt direktionen efter vedtagelsen og henlasgges i fondens arkiv samt sendes til Erhvervsstyrelsen, til modtagelse senest ved udgangen af maj maned.

Overskuddet ifdlge arsrapporten anvendes efter bestyrelsens naarmere bestemmelse.

15.
Uforudsete forhold

Afgprelse med hensyn til forhold, der ikke er forudset i Fundatsen, traeffes i mangel af enighed mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer af et nasvn, der vaelges af bestyrelsen ved enstemmig beslutning. Kan enighed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer om naevnets sammensaetning ikke opnas, anmodes Praasidenten for So- og Handelsretten i Kpbenhavn i forening med Praesidenten for 0stre Landsret om at sammensaette naevnet saledes, at et medlem skal vaere dommer, medens de to andre medlemmer skal have indsigt i henholdsvis
skibsfart og industri.

16.

I tilfaelde af krig, besaattelse eller andre begivenheder, som kan medfore fare for indgreb i
Fondens midler eller dets frie virken, kan fondens hjemsted og virksomhed ved beslutning af
bestyrelsen midlertidigt eller permanent forlaegges til udlandet. En midlertidig eller perma
nent bestyrelse pa mellem tre og fern medlemmer kan i sa fald oprettes i udlandet, eller be
styrelsen kan ved fuldmagt afgive sin myndighed til en eller flere personer i udlandet.

Tillader forholdene ikke indkaldelse af bestyrelsen, kan formanden eller i hans forfald naestformanden og derefter ethvert af bestyrelsens medlemmer traeffe beslutning herom.

17.
/Endringer i Fundatsen

/Endringer i og tilfpjelser til Fundatsen kan indtil udgangen af 1951 foretages, nar fire af be
styrelsens medlemmer er enige derom, derefter nar samtlige medlemmer af fondens besty
relse er enige derom. Da bade Ivar og Knud Lauritzen er afgaet ved dpden, kan der dog ikke
foretages aendringer i Fundatsens paragraffer 1, 5, 9, 10, 16 og 17.
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Seneste asndring er underskrevet pa bestyrelsens mpde den 16. September 2016
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