Undertegnede fru Lily Dreyer, Odense, opretter herved en selvejende institution, der skal
danne grundlag for at realisere de ønsker, jeg gennem mange år har haft om, at Fyens
Stiftstidende A/S skal overgå til en fond under navnet

DEN FYNSKE BLADFOND
med følgende
FUNDATS
I.

Fondens formål:
A. Fondens formål er at støtte den fri presse i Danmark. Fonden skal efter bedste evne
sikre den størst mulige økonomiske og redaktionelle uafhængighed for de blade,
fonden omfatter, og derigennem garantere en fri meningsudveksling i demokratiets ånd
– helt uafhængig af private og offentlige interesser.
Samtidig skal fonden støtte uddannelse af unge fra alle faggrupper indenfor dansk
dagspresse.
Fonden får herunder til opgave særlig at virke til gavn for de blade, som fonden ved sin
stiftelse har interesser i, gennem de af fonden ejede selskaber, eller som fonden
senere måtte få interesser i på tilsvarende måde.
Fonden skal ligeledes efter evne medvirke til, at selskaberne til enhver tid ledes efter
sunde økonomiske retningslinjer og til, at bladene har højt kvalificerede daglige ledere,
der kan sikre den bedst mulige journalistiske, administrative og tekniske standard.
Endvidere skal fonden virke til gavn for de i selskaberne ansatte ved at medvirke til, at
der sikres disse tidssvarende og betryggende arbejdsvilkår og uddannelse.
Fondens støtte til de ovenfor nævnte formål ydes efter fondsbestyrelsens nærmere
bestemmelse som økonomisk støttet gennem legater til institutioner eller angivne
konkrete formål eller som legater til enkeltpersoner en gang for alle eller over et vist
tidsrum. Tildelinger foretages uden forudgående ansøgning. Fonden kan særlig yde
støtte til de dagblade, der er nævnt foran, gennem lån til en af fondsbestyrelsen fastsat
rente eller eventuelt rentefrit.
B. Af fondens årlige indtægter henlægges forlods til opsparing 20 procent, efter at alle
løbende udgifter er afholdt, således at denne opsparing anvendes til forøgelse af
fondens kapital. Af det beløb, der herefter er til rådighed i det enkelte år, anvendes
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7/10 til de ovenfor under A. nævnte formål, medens resten anvendes som fastsat
nedenfor under C.
C. Fonden kan dernæst uddele et eller flere årlige legater indenfor kredsen af
descendenter efter fru Lily Dreyer, idet eventuelle enker efter sådanne descendenter
dog også kan komme i betragtning. Uddeling af sådanne legater sker af de ovenfor
under B. nævnte 3/10 af fondens indtægter, der er til rådighed, efter at
administrationsudgifter og opsparing er fragået.
Såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt, kan sådanne legater også ydes af
de nævnte midler i form af rentefri lån med lempelige afdragsvilkår, der i så fald fra år
til år kan reguleres efter bestyrelsens skøn.
Det afgøres til enhver tid ved bestyrelsens frie skøn, i hvilket omfang den heri under C.
nævnte del af fondens indtægter i det enkelte år skal anvendes til legater af den
nævnte art, hvorledes udbetaling skal ske og de nærmere vilkår herfor, og hvem der
skal komme i betragtning.
Den del af fondens årlige indtægter, der er til rådighed til under dette afsnit C. nævnte
formål, og som i det enkelte år ikke medgår til dette formål, skal af bestyrelsen
anvendes det eller de følgende år til de under nærværende afsnit C. nævnte formål.
Uddelingerne til de foran under C. nævnte formål ophører fra og med år 2025.
D. Såfremt det efter bestyrelsens skøn er hensigtsmæssigt at undlade uddeling af
fondens indtægter helt eller delvis i det enkelte år til de ovenfor under I A. nævnte
principale formål, kan uddelingen opsættes til det følgende eller næstfølgende år.
Når et i henhold til ovenstående afsnit I A. ydet lån tilbagebetales, kan således frigjorte
midler overføres til fondens formue eller anvendes til forøgelse af uddelingen af legater
eller lån i det år, hvor midlerne er frigjort, alt efter bestyrelsens bestemmelse.
Når lånet ydet til opfyldelse af de ovenfor under I C. nævnte formål tilbagebetales, skal
beløbet af bestyrelsen på ny anvendes i samme eller et senere år til de under I C.
nævnte formål.
II. Fondens formue:
A. Fondens formue består ved stiftelsen af aktier, kr. 500.000, i Fyens Stiftstidende A/S
(100 procent aktiebesiddelse i Fyens Stiftstidende A/S) samt likvid beholdning.
Fonden kan overdrage to aktieposter til nærmere af fondsbestyrelsen udpegede
juridiske personer. Sådanne aktieposter skal på anfordring overdrages til fonden til
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samme kurs, som vedkommende har fået dem overdraget til, og aktierne skal
eventuelt deponeres efter fondsbestyrelsens bestemmelse.
B. Fondens formue administreres af ét eller flere pengeinstitutter i henhold til bestyrelsens
beslutning.
C. Midler, der opspares i fonden, kan under iagttagelse af fondens forpligtelser til afvikling
af påhvilende gæld efter fondsbestyrelsens skøn anbringes på følgende måde:
1. på indskudskonto i en bank til forrentning,
2. efter de regler, der følger af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af
fondes midler, p.t. bek. nr. 1525 af 28.10.2020,
3. i aktier i Fyens Stiftstidende A/S, herunder i forbindelse med en eventuel
aktieudvidelse i dette selskab, jfr. nedenfor under F,
4. som indlån på ikke over 2 års opsigelse i Fyens Stiftstidende A/S til en af
fondsbestyrelsen fastsat rente, der ikke må overstige Nationalbankens til enhver
tid værende diskonto med tillæg af 1 procent,
5. som indlån i andre aktieselskaber, der direkte eller indirekte i det væsentlige
ejes af fonden.
D. Såfremt fondens formue forøges gennem yderligere gaver, skal der for den således
fremkommende formue gælde tilsvarende vilkår som fastsat i nærværende fundats,
med mindre andet godkendes af Erhvervsstyrelsen.
E. Fondens bestyrelse træffer bestemmelser om stemmeafgivning på de fonden
tilhørende aktier i Fyens Stiftstidende A/S med det formål at medvirke til, at selskabet
til enhver tid ledes af en bestyrelse, der er sammensat på en hensigtsmæssig måde,
idet arten af selskabets virksomhed tages i betragtning. Det påhviler endvidere
fondens bestyrelse til enhver tid at have opmærksomheden henvendt på og efter evne
medvirke til, at selskabets daglige ledelse forestås af en direktion og for selve bladets
vedkommende en redaktion, der er i besiddelse af den fornødne dygtighed og indsigt,
jfr. ovenfor under I A.
I tilfælde af, at fonden ejer aktier i andre aktieselskaber, herunder andre
bladaktieselskaber, bør fondsbestyrelsen på tilsvarende måde gøre sin indflydelse
gældende i det omfang, aktiebesiddelsen gør det muligt. Stemmeafgivning på fonden
tilhørende aktier finder sted gennem en dertil af bestyrelsen bemyndiget person, der,
hvis intet andet vedtages, er fondsbestyrelsens formand.
F. I tilfælde af, at Fyens Stiftstidende A/S måtte udvide sin aktiekapital, skal
fondsbestyrelsen kunne lade fonden deltage i aktieudvidelsen i det omfang, det
skønnes hensigtsmæssigt. Fondsbestyrelsen skal herved have opmærksomheden
henvendt på, at udefra kommende aktionærer ikke erhverver aktier i Fyens
3
Hhb v2, 24.11.2020 33000-0006

Stiftstidende A/S ved køb eller ved eventuel aktieudvidelse, med mindre det skønnes
at være nødvendigt af hensyn til selskabets trivsel og/eller de under selskabet hørende
blades fortsatte beståen eller rette udvikling.
Fonden kan endvidere optage lån til tegning eller erhvervelse af aktier i Fyens
Stiftstidende A/S.
G. Fondens aktier i Fyens Stiftstidende A/S må ikke afhændes, med mindre bestyrelsen
finder, at det er tvingende nødvendigt for fonden eller nødvendigt under hensyn til de
bladforetagenders velfærd og fremtidige udvikling, der er nævnt i nærværende fundats
I.
Såfremt fondsbestyrelsen skønner, at et samarbejde med andre selskaber eller
bladvirksomheder eventuelt i form af en fusion må anses for rigtig under hensyn til
fondens ovenfor under I i nærværende fundats nævnte formål, skal bestyrelsen være
berettiget til at foretage de i den anledning fornødne dispositioner ved enstemmig
beslutning, jfr. tillige afsnit IV nedenfor.
H. Fondens grundkapital udgør kr. 300.000, skriver trehundredetusinde 00/100, hvilket
beløb er indbetalt kontant, jfr. lovbekendtgørelse nr. 571 af 27. september 1988, § 7 og
9.
III. Fondens bestyrelse:
A. Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af mindst 5 og højest 15 medlemmer.
(Ændret i overensstemmelse med lov nr. 286 af 6. juni 1984 samt tilladelse fra
Justitsministeriet af 5. november 1984. Herudover ændret i marts 2013 efter tilladelse
fra Civilstyrelsen).
Sønnerne efter fru Lily Dreyer er medlemmer af fondens bestyrelse på livstid.
I tilfælde af, at en af sønnerne skulle afgå ved døden inden 30 år at regne fra fondens
stiftelse, skal hans ældste efterlevende barn have ret til at indtræde i fondsbestyrelsen
i hans sted. Det samme gælder, hvis en søn af fru Lily Dreyer afgår fra bestyrelsen af
anden grund, indenfor 30 år fra fondens stiftelse.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen senest det år, hvor de fylder
70. (Ændret i marts 2013 efter tilladelse fra Civilstyrelsen).
Når et mandat bliver ledigt, supplerer bestyrelsen sig selv, således at det påses, at
antallet af bestyrelsesmedlemmer mindst er 5, idet beslutning træffes af den samlede
bestyrelse. Til valg af et bestyrelsesmedlem kræves, at vedkommende opnår mere end
halvdelen af den samlede bestyrelses stemmer.
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Som medlemmer af fondsbestyrelsen kan vælges ansete personer, der er i besiddelse
af dansk statsborgerskab og bosat i Danmark.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand på det bestyrelsesmøde, hvor det
reviderede årsregnskab godkendes af bestyrelsen.
Formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til
bestyrelsesmøde. Indkaldelsen sker skriftligt med 8 dages varsel. Møde afholdes
mindst én gang om året.
B. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand på det bestyrelsesmøde, hvor det
reviderede årsregnskab godkendes af bestyrelsen.
C. Alle medlemmer af fondens bestyrelse skal være myndige og uberygtede og ved deres
fornufts fulde brug, og må ikke på grund af konkurs være ude af rådighed over deres
bo. Et medlem af bestyrelsen skal fratræde, såfremt beslutning derom enstemmigt
træffes af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Erhvervsstyrelsen kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der er ude af rådighed over sit
bo, som har gjort sig skyldig i handling, der gør vedkommende uegnet til at være
medlem af bestyrelsen, eller som groft forsømmer sine pligter som medlem af
bestyrelsen.
D. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer af
bestyrelsen er repræsenteret. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes, hvor ikke andet
fremgår af denne fundats ved flertal af de i mødet deltagende medlemmer.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke afgive stemme vedrørende en beslutning, i hvilken
vedkommende har en særlig personlig interesse, der kan være stridende mod fondens
interesser.
Ændringer i fondens fundats kan kun foretages med tiltrædelse af et flertal af
bestyrelsens medlemmer og kun med Erhvervsstyrelsens godkendelse.
E. I tilfælde af, at der ved en afgørelse i fondens bestyrelse – bortset fra bestyrelsesvalg –
ikke kan opnås en flertalsbeslutning, kan ethvert bestyrelsesmedlem anmode
direktionen for den bank, der ifølge ovenstående afsnit II B. bestyrer fondens formue,
om at udnævne et ekstraordinært medlem af bestyrelsen med stemmeret som de
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette kan ske, selv om antallet af
bestyrelsesmedlemmer er 15. Vedkommende ekstraordinære bestyrelsesmedlem
fungerer, indtil bestyrelsen med absolut flertal af de øvrige medlemmer vedtager, at det
ekstraordinære medlem skal fratræde, eller indtil bankens direktion træffer
bestemmelse herom.
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F. Til at tegne fonden kræves i alle forhold underskrift af formanden og mindst 2 andre
bestyrelsesmedlemmer eller af 5 bestyrelsesmedlemmer.
G. Hvervet som medlem af fondens bestyrelse lønnes af fondes indtægter med kr. 1.500
årligt, dog kr. 2.500 til formanden. Såfremt forholdene ændrer sig, således at
vederlaget ikke kan anses for rimeligt, kan bestyrelsen træffe beslutning om ændring af
vederlagets størrelse.
H. Fondens bestyrelse kan antage fornøden medhjælp til varetagelse af de løbende
forretninger, således at denne lønnes af fonden.
Udgifterne til aktivernes forvaltning afholdes ligeledes af fondens midler.
I. Der skal ikke være noget til hinder for at forene posten som medlem af bestyrelsen for
Fyens Stiftstidende A/S eller andre selskaber, hvori fonden ejer aktier, med
medlemskab af fondens bestyrelse.
IV. Tilsyn m.v.:
A. Fonden kan kun med Erhvervsstyrelsens forudgående samtykke medvirke til
ekstraordinære dispositioner i fonden, herunder spørgsmålet om fondens ophør,
sammenslutning med andre virksomheder, ændring af formålet, udvidelse eller
nedsættelse af aktiekapitalen og ændring af fundatsen.
B. Fonden skal på begæring give Erhvervsstyrelsen enhver oplysning vedrørende fonden
og de virksomheden, som fonden direkte eller indirekte ejer interesser i, i det omfang,
fonden har adgang hertil. Erhvervsstyrelsen skal være berettiget til eventuelt at påtale
fondens dispositioner.
C. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne indføres konfirmation, referat af
bestyrelsens møder samt øvrige forhold af betydning for fonden.
V. Regnskabsåret:
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabs- og statusopgørelse finder sted inden den 31.
maj det følgende år.
VI. Revision:
Fondens resultatopgørelse og status revideres af en af bestyrelsen udpeget
statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil bestyrelsen vælger en anden.
Efter revision godkendes fondens årsrapport ved udskrift af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
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oooOooo
Ovenstående fundats er i overensstemmelse med den af fru Lily Dreyer den 1. juli 1970
underskrevne fundats med de ændringer og tillæg, som er sket på baggrund af ændret
lovgivning m.v., i marts 2013, 21. september 2020 og senest den 24.november 2020.
Odense, den

Torben Frigaard Rasmussen

Tage Koed Madsen

Hans Henrik Banke

Per Westergaard Jensen

Søren Schultz Jørgensen

Anne Mette Wandsøe

Eva Tøjner Götke
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