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og
daværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren i fonden,
som oplistet i bilag 1.
ERHVERVSS TYRELSE N

Dahlerups Pakhus

FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN, CVR-nr. 16326798

Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen anmodede den 8. august 2014 den daværende bestyrelse for fonden Wonderful Copenhagen om en redegørelse for fondens
økonomiske situation. Redegørelsen skulle særligt indeholde bestyrelsens stillingstagen til de underskudsgivende forretninger, der blev omtalt i dagspressen i forhold til afholdelsen af Eurovision Song Contest
2014 (ESC2014), og disses betydning for fondens videre eksistens.
Endvidere anmodede styrelsen om en særskilt stillingstagen til, hvorvidt bestyrelsen i forbindelse med fondens involvering i de pågældende
aktiviteter overvejede, om dette kunne medføre underskudsgivende forretninger i et sådant omfang, at der kunne opstå risiko for, at fondens
vedtægt, herunder særligt fondens formål, ikke kunne overholdes.
Styrelsen skal bemærke, at den daværende bestyrelse – trods styrelsens
henvendelse af 8. august 2014 – på et ekstraordinært bestyrelsesmøde
den 18. august 2014 uden forudgående drøftelse med styrelsen traf beslutning om fuldt ud at dække det samlede underskud i det projektselskab, som fonden havde stiftet for at begrænse den økonomiske risiko
for fonden ved at støtte gennemførelsen af ESC2014.
Styrelsen modtog den 9. september 2014 bestyrelsens stillingtagen til
styrelsens brev af 8. august 2014. Det fremgår heraf, at det var den daværende bestyrelses vurdering, at involveringen i ESC2014 ikke havde
et sådant omfang, at der kunne opstå risiko for, at vedtægten for fonden
ikke kunne overholdes.
Styrelsen traf afgørelse den 2. december 2014, hvoraf det fremgik, at
styrelsen fandt bestyrelsens beslutninger i forbindelse med ESC2014
yderst kritisable. Samtidig satte styrelsen fonden under skærpet tilsyn,
og man pålagde bestyrelsen at gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt
der kunne gøres et ansvar gældende mod bestyrelsen.
På baggrund heraf besluttede bestyrelsen den 10. december 2014 at
iværksætte en undersøgelse af de foretagne dispositioner. LETT Advokater, der som fondens advokat blev sat til at udarbejde undersøgelsen,
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afleverede deres rapport den 16. juni 2015. I rapporten vurderer LETT
Advokater, at der ikke er grundlag for at gøre et ansvar gældende mod
bestyrelsen for fondens dispositioner i forbindelse med ESC2014.
Efter gennemgang af LETT Advokaters undersøgelse af 16. juni 2015
fandt styrelsen som fondsmyndighed grundlag for at foretage sin egen
nærmere undersøgelse af en række af de dispositioner som fondens ledelse, hvilket vil sige bestyrelsen og direktøren, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 37, stk. 2, 2. pkt., foretog i forbindelse med afholdelsen
af ESC2014. Styrelsen oplyste i brev af 3. juli 2015 til fonden, at styrelsen havde anmodet Kammeradvokaten om at rådgive styrelsen i forbindelse med undersøgelsen af muligt erstatnings- eller strafansvar for
fondens daværende ledelsesmedlemmer.
I brev af 3. juli 2015 til fonden oplyste styrelsen, at følgende forhold
nærmere vil blive undersøgt:
A. Fondens eventuelle særlige karakter samt samtykke til ekstraordinær disposition efter erhvervsfondslovens § 21, stk. 3.
B. Den juridiske status af fondens støtterklæringer til DR.
C. Bestyrelsens opfyldelse af sin tilsynsforpligtelse.
D. Erstatningsansvar som følge af økonomiske dispositioner ift. tilskud samt mellem- og slutfinansiering af Projektselskabet.
Styrelsen har nu afsluttet sin undersøgelse, og agter på dette grundlag
at træffe afgørelse om den daværende ledelses ansvar for de dispositioner, som ledelsen traf i forbindelse med afholdelsen af ESC2014 således som nærmere beskrevet i det følgende.
Agterskrivelsen sendes i perioden fra den 19. januar til den 16. februar
2015 til udtalelse hos de berørte parter, jf. § 19, stk. 1, i forvaltningsloven.
Erhvervsstyrelsen vil herefter træffe endelig afgørelse i sagen.
Afgørelse
A. Fondens eventuelle særlige karakter samt samtykke til ekstraordinær disposition efter erhvervsfondslovens § 21, stk. 3
Fonden er en erhvervsdrivende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, og registreret som sådan i styrelsens register over erhvervsdrivende fonde. Fonden skal derfor i alle henseender opfylde lovens krav, herunder lovens § 38, stk. 1, 1. pkt., om varetagelse af fondens formål og interesser samt § 77 (dagældende grundsætninger til erhvervsfondsloven og § 40) om uddeling af fondens midler.
Det forhold, at seks medlemmer af fondens bestyrelse udpeges af de
politiske parter bag fondens etablering, medfører efter styrelsens opfattelse ikke, at der er hjemmel til at fravige de krav, der gælder for besty-
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relsen i en erhvervsdrivende fond, herunder det grundlæggende krav
om uafhængigt af eventuelle bagvedstående parter alene at varetage
fondens vedtægtsmæssige formål og fondens interesser.
Styrelsen finder således ikke, at fonden har en sådan særlig karakter, at
der er grundlag for at betragte fonden som en særlig fond, hvor der kan
varetages andre formål end de i vedtægten fastsatte, eller hvor fonden
ikke behøver at opfylde erhvervsfondslovens betingelser for uddeling
af midler.
Styrelsen finder endvidere, at den daværende bestyrelse er fuldt ansvarlig for de beslutninger, som blev truffet vedrørende fondens støtte til
ESC2014 efter de almindelige regler i lov om erhvervsdrivende fonde.
Styrelsen finder derfor også, at den daværende bestyrelse handlede i
strid med det grundlæggende krav i dagældende lov om erhvervsdrivende fonde § 21, stk. 3, om at forelægge usædvanlige dispositioner for
fondsmyndigheden. Det gælder særligt da den daværende bestyrelse på
det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. august 2014 besluttede
fuldt ud at dække det samlede underskud i projektselskabet, uanset at
styrelsen den 8. august 2014 havde anmodet bestyrelsen om en nærmere redegørelse for de økonomiske forhold i fonden.
B. Den juridiske status af fondens støtteerklæringer til DR
Erhvervsstyrelsen gav i sin afgørelse af 2. december 2014 udtryk for, at
de to støtteerklæringer afgivet henholdsvis den 24. og 30. april 2014
var af en sådan karakter, at de kunne være bindende for fonden. Styrelsen finder imidlertid efter nærmere undersøgelse, at de afgivne støtteerklæringer ikke indeholder en økonomisk forpligtelse for fonden, men
alene kan anses for at indeholde en indsatsforpligtelse.
Efter støtteerklæringernes ordlyd påtog fonden sig således hverken en
kautions- eller garantiforpligtelse overfor DR til at dække DR’s mellemfinansiering, hvis Projektselskabet ikke ville være i stand til at betale tilgodehavendet, men derimod alene en forpligtelse til at arbejde aktivt for at finde en løsning på slutfinansieringen af Projektselskabets
gæld til DR.
Afgivelsen af disse støtteerklæringer medfører derfor efter Erhvervsstyrelsens vurdering ikke et ansvarsgrundlag for fondens ledelse.
C. Bestyrelsens opfyldelse af sin tilsynsforpligtelse
Erhvervsstyrelsen har ved gennemgang af LETT Advokaters redegørelse
konstateret, at det blandt andet er anført, at det er vurderingen, at
”WoCo’s bestyrelsesformand ved at afgive Støtteerklæringerne uden
først at have orienteret den øvrige bestyrelse overskred de beføjelser,
han som bestyrelsesformand havde til at afgive sådanne erklæringer
overfor tredjemand.”
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Styrelsen er enig i denne vurdering, og har ikke fundet det nødvendigt at
foretage en yderligere undersøgelse af en manglende opfyldelse af den
daværende bestyrelses tilsynsforpligtelse, særligt henset til, at alle bestyrelsesmedlemmer – på nær et enkelt – er udskiftet, og at den nuværende
bestyrelse har iværksat initiativer til at forbedre fondens ledelsesstruktur.
Styrelsen finder dog anledning til at fastholde sin kritik, som udtrykt i
afgørelsen af 2. december 2014, af den daværende bestyrelse, da det af
sagens dokumenter blandt andet fremgår, at bestyrelsesformanden i flere situationer handlede uden at involvere de øvrige bestyrelsesmedlemmer i tide.
D. Erstatningsansvar som følge af økonomiske dispositioner ift. tilskud
samt mellem- og slutfinansiering af Projektselskabet.
Som nævnt under litra A er fonden en erhvervsdrivende fond, der i alle
henseender skal følge lov om erhvervsdrivende fonde. Dette gælder også i forhold til varetagelse af fondens formål og anvendelse af fondens
midler. De trufne dispositioner i forhold til mellem- og slutfinansiering
af fondens projektselskab skal således ses i forhold hertil.
Styrelsen kritiserede i sin afgørelse af 2. december 2014, at fonden havde foretaget en række dispositioner, som eventuelt kunne være erstatningspådragende eller strafbare. I forlængelse heraf har styrelsen med
nærværende afgørelse vurderet en række forhold nærmere.
I forhold til et eventuelt erstatningsretligt tab har styrelsen nærmere undersøgt følgende dispositioner, som fonden har foretaget i forhold til
Projektselskabet:
a) Bevilling af tilskud på kr. 4,34 mio. den 28. januar 2014
b) Ydelse af mellemfinansiering på op til kr. 12 mio. den 10. april
2014
c) Forhøjelse af mellemfinansiering med op til kr. 16,7 mio. (op
til i alt kr. 28,7 mio.) den 20. juni 2014
d) Dækning af underbalance på kr. 58 mio. den 18. august 2014
Efter styrelsens vurdering medfører dispositionerne nævnt i a) og b) ikke
et ansvarsgrundlag for den daværende ledelse, selvom dispositionerne
må anses for ulovlige efter bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende
fonde om uddeling af midler. Disse dispositioner blev truffet før afholdelsen af ESC2014. Styrelsen har lagt vægt på, at dispositionerne kan
betragtes som nødvendige for varetagelse af fondens formål. Det er således styrelsens vurdering, at hvis disse dispositioner ikke var blevet gennemført, ville det have medført en nærliggende og væsentlig risiko for,
at ESC2014 måtte aflyses, hvilket kunne medføre meget negative skadevirkninger set i forhold til fondens formål.
Efter styrelsens vurdering medfører dispositionerne nævnt i c) og d) et
ansvarsgrundlag for de daværende bestyrelsesmedlemmer, som stemte
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for de respektive beslutninger. Desuden kan fondens daværende direktør
have et ansvar, da direktøren har forberedt indstillinger til bestyrelsen og
deltaget i bestyrelsens møder. Disse dispositioner blev truffet efter afholdelsen af ESC2014, og var derfor ikke begrundet i varetagelse af fondens formål men i et for fonden uvedkommende formål om at dække
underskud opstået i projektselskabet, desuagtet at fonden netop havde
etableret projektselskabet for at begrænse den økonomiske risiko.
Styrelsen finder således, at beslutningen, jf. litra c) om den 20. juni
2014 at forhøje mellemregningen med Projektselskabet yderligere med
op til kr. 16,7 mio. samt beslutningen, jf. litra d) den 18. august 2014
om at dække underbalancen på samlet kr. 58 mio. i Projektselskabet er
ansvarspådragende, og at fonden har lidt et erstatningsbegrundende tab.
Beløbet kan kræves erstattet, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 126,
stk. 1, 1. pkt.
Det erstatningsbegrundende tab udgør kr. 46 mio., der er betalt af fonden
til dækning af Projektselskabets underbalance, jf. litra d), da eftergivelsen af mellemfinansieringen på kr. 12 mio. ikke anses for en erstatningspådragende disposition, jf. litra b).
Styrelsen har herved forudsat, at forhøjelsen af mellemfinansieringen fra
kr. 12 mio. i juni 2014, jf. litra c), ikke konkret er udnyttet eller indfriet
af Projektselskabet, og der derfor ikke har været et tab knyttet til denne
beslutning. Der vil derfor ikke konkret være erstatningspligt for eventuelle bestyrelsesmedlemmer, der stemte for beslutningen om forhøjelse af
mellemfinansieringen i juni 2014, men som stemt imod beslutningen om
at dække Projektselskabets underskud i august 2014.
Der er ikke med denne agterskrivelse taget stilling til den nærmere opgørelse af de individuelle erstatningskrav for ledelsesmedlemmerne,
herunder muligheden for konkret at nedsætte erstatningen. Styrelsen vil
tage stilling hertil i den endelige afgørelse. Det endelige erstatningskrav kan derfor ændre sig, hvis der kommer nye oplysninger i sagen.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet, Dahlerups
Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, ean@erst.dk, senest 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 130, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde.
Styrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse med en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan
tilbagebetales, såfremt der gives klager medhold i klagen.
Begrundelse
A. Fondens eventuelle særlige karakter samt samtykke til ekstraordinær
disposition efter erhvervsfondslovens § 21, stk. 3
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Erhvervsstyrelsen finder ikke belæg for at antage, at fonden har en særlig karakter, idet der er tale om en erhvervsdrivende fond omfattet af
lov om erhvervsdrivende fonde, og registreret i styrelsens register over
erhvervsdrivende fonde.
Fonden er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 3 i lov om
erhvervsdrivende fonde eller særlovgivning, der helt eller delvist undtager fonden fra de krav, der følger af lov om erhvervsdrivende fonde.
Ledelsen i en erhvervsdrivende fond har pligt til at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes bedst muligt i overensstemmelse
med fondens vedtægtsbestemte formål. Ledelsen må således hverken
forfølge egne eller tredjemands økonomiske eller ideelle interesser, som
ikke er forankret i fondens vedtægtsbestemte formål.
Samlet set er det således fondens vedtægtsbestemte formål, der sammen
med hensynet til fondens kreditorer og de konkrete bidragsydere samt
bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende fonde, som danner den overordnede ramme for bestyrelsens interessevaretagelse.
Det er fra fondens side anført, at fonden skulle være undergivet en række
særegne forhold, som ikke kan antages at være typiske for en erhvervsdrivende fond, og som har betydning for bestyrelsens interessevaretagelse. Der er blandt andet henvist til den ”politiske virkelighed”, som fonden er underlagt.
Det er styrelsens opfattelse, at hvis det skal være muligt at varetage særlige ”offentlige” eller ”politiske” interesser, må det kræve særskilt
hjemmel i fondens vedtægt eller i stiftelsesgrundlaget. Der ses imidlertid
ikke at være støtte herfor, hverken i fondens vedtægt eller stiftelsesgrundlag.
Om etableringen af fonden bemærkes, at fonden var resultatet af et udvalgsarbejde under det daværende Industriministerium. Udvalget havde i
oktober 1991 afgivet rapporten ”Turistens København”, som redegjorde
for det hidtidige turistfremmende arbejde i København og hovedstadsregionen og de deri involverede organisationer, institutioner og øvrige parter. Udvalget anbefalede på den baggrund at etablere én bred, slagkraftig
udviklings- og markedsføringsorganisation til fremtidig varetagelse af
hele hovedstadsregionens erhvervsinteresser inden for turistområdet.
Den daværende markedsføringsorganisation Wonderful Copenhagen, der
var etableret som et aktieselskab, blev omdrejningspunktet for etableringen af fonden som ”et overordnet turistmarkedsføringsorgan”. Om den
nye organisationsform anføres følgende i rapporten:
”Organisationens institutionelle form er ikke afgørende. Der kan være
tale om selskabsdannelse, forening el.lign., men der må lægges afgørende vægt på, at den daglige ledelse varetages af en topprofessionel
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direktion med reference til en relevant sammensat og effektiv bestyrelse. Et repræsentantskab eller råd vil kunne afspejle den brede interessemæssige opbygning og bidrage med løbende inspiration.”
Som det fremgår, forelå der hverken et ønske fra udvalgets side om en
politisk ledelse i organisationen eller et ønske om, at fonden blev oprettet ved særlig lov, der fraveg de almindelige regler for erhvervsdrivende
fonde. Derimod lagde udvalget afgørende vægt på, at den daglige ledelse
blev varetaget af en ”topprofessionel direktion”, og at direktionen blev
kontrolleret af en ”effektiv bestyrelse”.
I overensstemmelse hermed blev fonden ifølge sin vedtægt organiseret
med et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. Det skal bemærkes, at repræsentantskabet er uden ledelsesmæssig eller anden beslutningskompetence udover at vælge et antal medlemmer til fondens bestyrelse.
Det fremgår endvidere af rapporten, at ”… etablering … og drift … må
naturligvis fortsat støttes af interessentkredsens hovedaktører, men der
vil tillige være behov for et betydeligt større amtsligt og kommunalt,
økonomisk engagement end hidtil”. Det fremgår således ikke af rapporten, at der ledelsesmæssigt var behov for større engagement, men alene
økonomisk, hvilket også har været tilfældet, da fonden i stort omfang har
været finansieret via støtte fra blandt andet Region Hovedstaden.
Det forhold, at seks medlemmer af fondens bestyrelse udpeges af de politiske parter bag fonden, og de øvrige af et repræsentantskab med en
”interessemæssig opbygning”, medfører efter styrelsens opfattelse ikke,
at der er hjemmel til at fravige de krav, der gælder til ledelsens interessevaretagelse i erhvervsdrivende fonde, jf. nærmere herom ovenfor.
Styrelsen bemærker endvidere, at det er et grundlæggende fondsretligt
krav, at fondens ledelse skal være uafhængig af stifter og andre interessenter, og at ledelsen alene skal varetage fondens formål og interesser, jf.
henholdsvis §§ 38 og 42 i lov om erhvervsdrivende fonde.
Dette medfører efter styrelsens opfattelse, at et bestyrelsesmedlem ikke
er forpligtet til at handle ud fra en instruks fra den person, organisation
eller lignende, som har udpeget vedkommende, da hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og bestyrelsesmedlemmet vil være personligt
ansvarlig for udøvelsen af sit hverv. Det vil således altid være op til det
enkelte bestyrelsesmedlem at vurdere, om en eventuel anbefaling, instruks eller lignende fra den som har udpeget vedkommende, vil være i
fondens interesse og inden for fondens formål, og om bestyrelsesmedlemmet i givet fald skal agere eller stemme i overensstemmelse med instruktionen. Dette skal ses i sammenhæng med, at hverken den udpegningsberettigede eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan afsætte et
bestyrelsesmedlem. Denne kompetence tilfalder alene fondsmyndigheden, jf. § 45 i lov om erhvervsdrivende fonde.
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Som det fremgår af ovennævnte, kan det forhold, at en del af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af offentlige myndigheder, ikke give bestyrelsen ret til at varetage offentlige interesser i videre omfang, end hvad
der fremgår af vedtægten, eller end hvad der anses for at være i fondens
interesse.
I den forbindelse finder styrelsen anledning til at bemærke, at det af sagens materiale fremgår, at Region Hovedstaden, ad flere omgange har
besluttet at ”instruere” de af Region Hovedstaden udpegede bestyrelsesmedlemmer, hvilket efter styrelsens opfattelse ikke kan forpligte de
pågældende, og som bør undgås, jf. ovennævnte.
Det forhold, at fonden efter styrelsens vurdering i alle henseender er en
erhvervsdrivende fond undergivet kravene i lov om erhvervsdrivende
fonde indebærer ligeledes, at bestyrelsen har pligt til at forelægge ekstraordinære dispositioner for fondsmyndigheden, og kun må gennemføre
sådanne beslutninger med fondsmyndighedens samtykke. Styrelsen kritiserede i sin afgørelse af 2. december 2014, at den daværende bestyrelse
ikke indhentede samtykke til påtænkte ekstraordinære dispositioner, jf.
den dagældende lov om erhvervsdrivende fonde § 21, stk. 3 (§ 61 i den
nugældende lov).
Det fulgte af den dagældende lov om erhvervsdrivende fonde § 21, stk.
3, at ”fondens bestyrelse kun med fondsmyndighedens samtykke må foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.”
Ovennævnte gælder i tilfælde, hvor en disposition er på grænsen af fondens formål, eller hvor dispositionen har en sådan økonomisk betydning,
at dispositionen vil kunne bringe fondens eksistens i fare.
Ved ”mellemfinansieringen” den 20. juni 2014 påtog fonden sig en forpligtelse på yderligere kr. 16,7 mio. overfor Projektselskabet, som fondens ledelse på dette tidspunkt var bekendt med ikke ville kunne tilbagebetale lånet. Beslutningen om at dække underskuddet den 18. august
2014 indebar en forpligtelse for fonden på kr. 46 mio., udover de kr. 12
mio., som fonden havde påtaget sig ved mellemfinansieringen den 10.
april 2014.
Det er styrelsens vurdering, at det yderligere lån på op til kr. 16,7 mio.,
der blev ydet til et åbenbart insolvent selskab, indebar en forpligtelse af
en sådan størrelse og karakter, at den skulle have været forelagt styrelsen
som fondsmyndighed efter § 21, stk. 3. Dette gælder i særlig grad også
dækningen af underskuddet på kr. 46 mio. den 18. august 2014.
For både mellemfinansieringen den 20. juni 2014 og dækningen af underskuddet den 18. august 2014 gælder yderligere, at disse dispositioner
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som anført ikke var omfattet af fondens formål, og at der dermed var en
”risiko” for, at der derved skete en tilsidesættelse af vedtægten.
Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at bestyrelsen
undlod at forelægge beslutningen truffet den 18. august 2014 om dækning af underskud for fondsmyndigheden på trods af, at fondsmyndigheden den 8. august 2014 havde henvendt sig til bestyrelsen vedrørende de
økonomiske konsekvenser af fondens engagement i Projektselskabet.
Det fremgår i den forbindelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8.
september 2014, at daværende direktør, Lars Bernhard Jørgensen, havde oplyst bestyrelsen om, at brevet fra Erhvervsstyrelsen var modtaget
den 14. august 2014. Samme dag var dette blevet videresendt til daværende bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch, som ifølge Lars Bernhard Jørgensen orienterede om modtagelsen af dette på bestyrelsesmødet den 18. august 2014. Bestyrelsen ses således at være bekendt med
fondsmyndighedens henvendelse på tidspunktet for beslutningen om at
dække Projektselskabets underskud på kr. 58 mio., herunder eftergivelse af tidligere mellemfinansiering på kr. 12 mio.
Styrelsen fastholder på baggrund af ovenstående kritikken, som udtrykt
i afgørelse af 2. december 2014, af den daværende bestyrelse, som burde have indhentet samtykke fra fondsmyndigheden i overensstemmelse
med dagældende lov om erhvervsdrivende fonde § 21, stk. 3. Dette
skyldes at dispositionerne efter styrelsens opfattelse ses at have indebåret en reel risiko for, at fondens vedtægt og eksistens blev bragt i fare.
B. Støtteerklæringernes juridiske status
Erhvervsstyrelsen gav i sin afgørelse af 2. december 2014 udtryk for, at
de to støtteerklæringer afgivet henholdsvis den 24. og 30. april 2014
var af en sådan karakter, at de kunne være bindende for fonden.
Konklusionen i de to erklæringer over for DR indeholder en ordlyd,
hvorefter fonden
”vil forpligte sig til at arbejde aktivt for inden udgangen af 2014 at
finde en løsning [på Projektselskabets gæld til DR, som skal slutfinansieres], således at selskabet bliver i stand til at opfylde sine forpligtelser over for DR”.
Styrelsen har tidligere givet udtryk for, at styrelsen ”ikke [kunne] vurdere om de to støtterklæringer fra starten alene har været udtryk for en
ikke-bindende erklæring”. Det har således hidtil været styrelsens opfattelse, at forholdet ændrede karakter efter bestyrelsesmødet i juni 2014,
hvor det burde være klart for ledelsen, at det blev forventet af fonden,
at fonden i et vist omfang skulle dække et eventuelt tab i Projektselskabet.
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Det blev således på bestyrelsesmødet i fonden den 20. juni 2014 blandt
andet anført, at fonden skulle arbejde for en løsning som skitseret af Region Hovedstaden i brev af 16. juni 2014, hvorefter fonden skulle sikre,
at Projektselskabet svarede enhver sit. På mødet den 18. august 2014
blev det formuleret sådan, at et tidligere mandat fra bestyrelsen ”ikke tillod en konkurs af Projektselskabet, men at selskabet skulle lukkes i god
ro og orden”.
På baggrund af oplysningerne i LETT Advokaters redegørelse finder
styrelsen dog anledning til at præcisere, at styrelsen er enig i redegørelsens vurdering og konklusion om selve indholdet af støtteerklæringerne, hvilket medfører at de to erklæringer – hverken juridisk eller økonomisk – var bindende for fonden.
Ved vurderingen af støtteerklæringerne er det derfor i denne afgørelse
lagt til grund, at erklæringerne alene er udtryk for uforpligtende hensigtserklæringer. Af de grunde, som er anført i LETT Advokaters redegørelse af 16. juni 2015, kan de to støtteerklæringer efter styrelsens opfattelse alene anses for at indeholde en indsatsforpligtelse og ikke en
økonomiske forpligtelse for fonden.
Efter støtteerklæringernes ordlyd påtog fonden sig således hverken en
kautions- eller garantiforpligtelse overfor DR til at dække DR’s mellemfinansiering, såfremt Projektselskabet ikke ville være i stand til at
betale tilgodehavendet, men alene en forpligtelse til at arbejde aktivt
for at finde en løsning på slutfinansieringen af Projektselskabet.
C. Bestyrelsens opfyldelse af sin tilsynsforpligtelse
Erhvervsstyrelsen fandt i sin afgørelse af 2. december 2014, at
”der kan stilles spørgsmålstegn ved den hidtidige beslutningsproces i
fonden, herunder hvorledes samtlige bestyrelsesmedlemmer i fonden
har indgået i beslutningsprocessen.”
Styrelsens kritik af beslutningsprocessen i fonden var begrundet med, at
der kunne være tale om en tilrettelæggelse af arbejdet i fonden og ledelsen i Projektselskabet, som gjorde, at bestyrelsens indsigt og kontrol
blev forringet.
Styrelsen har ved gennemgang af LETT Advokaters redegørelse konstateret, at det blandt andet er anført, at det er vurderingen, at
”WoCo’s bestyrelsesformand ved at afgive Støtteerklæringerne uden
først at have orienteret den øvrige bestyrelse overskred de beføjelser,
han som bestyrelsesformand havde til at afgive sådanne erklæringer
overfor tredjemand.”
Styrelsen har herefter ikke fundet det nødvendigt at foretage en nærmere
undersøgelse af en eventuel manglende opfyldelse af bestyrelsens til-
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synsforpligtelse, særligt henset til at alle bestyrelsesmedlemmer – på nær
et enkelt – er udskiftet, og at der er iværksat initiativer til fremadrettet at
forbedre fondens ledelsesstruktur.
Det kan dog oplyses, at styrelsen på baggrund af materialet i sagen ikke
finder anledning til at ændre sin tidligere kritik, som udtrykt i afgørelse
af 2. december 2014, af den daværende bestyrelse, da det blandt andet af
dokumenterne fremgår, at bestyrelsesformand i flere situationer har
handlet uden at involvere bestyrelsens øvrige medlemmer i tide.
D. Erstatningsansvar som følge af økonomiske dispositioner ift. tilskud
samt mellem- og slutfinansiering af Projektselskabet.
Som nævnt indledningsvist er fonden en erhvervsdrivende fond, der i
alle henseender skal følge lov om erhvervsdrivende fonde, og der ses
ikke at være konkrete undtagelser hertil. De trufne dispositioner i forhold til mellem- og slutfinansiering af fondens projektselskab skal således ses i forhold hertil.
Styrelsen kritiserede i sin afgørelse af 2. december 2014, at den daværende bestyrelse havde foretaget en række dispositioner, som eventuelt
kunne være erstatningspådragende eller strafbare. I forlængelse heraf har
styrelsen med nærværende afgørelse vurderet en række forhold nærmere.
I forhold til et eventuelt erstatningsretligt tab har styrelsen konkret vurderet følgende dispositioner, som den daværende ledelse har foretaget i
forhold til Projektselskabet:
a) Bevilling af tilskud på kr. 4,34 mio. den 28. januar 2014
b) Ydelse af mellemfinansiering på op til kr. 12 mio. 10. april 2014
c) Forhøjelse af mellemfinansiering op til kr. 28,7 mio. den 20. juni
2014
d) Dækning af underbalance på kr. 58 mio. den 18. august 2014
Efter styrelsens vurdering har fondens daværende bestyrelse ikke lovligt
kunnet beslutte at foretage dispositionerne nævnt i c) og d).
Styrelsen har i det følgende valgt at opdele ovennævnte i to kategorier:
1) ikke-erstatningspådragende dispositioner, som omhandler a) og b),
og
2) erstatningspådragende dispositioner, som omhandler c) og d).

1) Ikke-erstatningspådragende dispositioner
a) Bevilling af tilskud på kr. 4,34 mio. den 28. januar 2014
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at denne disposition ikke anses for
at være ansvarspådragende for den daværende ledelse, da der er tale om
et tilskud ydet med henblik på at sikre, at Projektselskabet kunne fort-
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sætte forberedelserne og gennemførelsen af ESC2014, hvilket falder inden for fondens vedtægtsbestemte formål.
Det fulgte af dagældende lov om erhvervsdrivende fonde § 40 (§ 77 i
den nugældende lov), at en fond kan foretage uddeling til opfyldelse af
fondens formål. Til uddeling kunne der ifølge den dagældende lovs § 41
(§ 78 i den nugældende lov) alene anvendes beløb, der i fondens seneste
godkendte årsregnskab er overført som overskud og reserver med fradrag af overført underskud.
Fondens frie reserver udgjorde ca. kr. 2 mio. ifølge den på daværende
tidspunkt senest godkendte årsrapport for 2012, hvorfor det ikke var i
overensstemmelse med erhvervsfondslovens bestemmelser om uddeling
at yde det konkrete tilskud på kr. 4,34 mio. den 28. januar 2014.
Den daværende bestyrelsesbeslutning om at yde tilskuddet vurderes dog
ikke at være ansvarspådragende, selv om beslutningen isoleret set er
ulovlig i henhold til erhvervsfondslovens uddelingsbestemmelser, da det
må lægges til grund, at det ikke var muligt at opnå den nødvendige finansiering fra anden side, og at det som konsekvens heraf ville have været nødvendigt at opgive gennemførelsen af ESC2014 i København, hvis
bl.a. fonden ikke havde ydet dette tilskud.
Det er styrelsens vurdering, at den ulovlige del af uddelingen udgør et
mindre beløb set i forhold til de tilskud, som fonden tidligere har ydet til
projektet, og at disse ville være uden værdi, hvis projektet ikke blev
gennemført som planlagt. Endvidere må det antages, at en opgivelse af
ESC2014 i København, og flytning til et andet sted få måneder før dets
afholdelse, ville medføre negativ omtale til skade for de formål, som
fonden virker for.
Ud over fondens tilskud til Projektselskabet på kr. 4,34 mio. ses Københavns Kommune og Region Hovedstaden at have bidraget med kr. 8,9
mio.
b) Ydelse af mellemfinansiering på op til kr. 12 mio. den 10. april 2014
Dispositionen vedrørende ydelse af mellemfinansiering på op til kr. 12
mio., som blev truffet af bestyrelsen den 10. april 2014, ses ikke at være
ansvarspådragende, da baggrunden for beslutningen var den forringede
økonomi i Projektselskabet, hvor fonden har set sig nødsaget til at bidrage for at sikre afholdelse af ESC2014 som planlagt.
På fondens bestyrelsesmøde den 10. april 2014 stod det klart, at der var
risiko for, at Projektselskabet ville realisere et ikke-finansieret underskud på mellem kr. 10-12 mio. Projektselskabets økonomiske situation
var dermed blevet væsentligt forværret siden bestyrelsesmødet den 28.
januar 2014.
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På baggrund af de foreliggende oplysninger om Projektselskabets økonomi tog bestyrelsen til efterretning, at der var risiko for et underskud i
Projektselskabet på kr. 12 mio., og at mellemfinansieringen fortsatte indenfor et loft på kr. 13 mio. Beløbet blev på et efterfølgende bestyrelsesmøde i fonden den 25. april 2014 ændret til kr. 12 mio.
En fond kan lovligt yde mellemfinansiering til et helejet datterselskab på
markedsmæssige lånevilkår. Hvis en fond derimod yder lånet på favorable vilkår (eksempelvis med en lavere rente end markedsrenten), vil
denne forskel udgøre en gave fra fonden til modtageren, hvilket vil sige
en uddeling i erhvervsfondslovens forstand.
Det er ikke oplyst, hvilke vilkår der gælder for fondens mellemfinansiering på kr. 12. mio., herunder om Projektselskabet skulle betale rente.
Det er således uklart om mellemfinansieringen var på markedsvilkår eller om den af den grund reelt udgjorde en delvis uddeling.
I den forbindelse har styrelsen noteret, at økonomien i Projektselskabet
var meget anstrengt, og der var en væsentlig risiko for, at Projektselskabet ville realisere et ikke-finansieret underskud på mellem kr. 10-12 mio.
Fondens daværende ledelse burde derfor have indset, at ydelsen af en
”mellemfinansiering” i form af et lån til Projektselskabet på indtil kr. 12
mio. ville medføre en væsentlig risiko for et tab af tilsvarende størrelse
for fonden, idet Projektselskabet ikke ville kunne tilbagebetale lånet. Det
har i den forbindelse ingen betydning, om lånet blev ydet på markedsvilkår eller ej.
Den ydede mellemfinansiering burde derfor efter styrelsens opfattelse
reelt betragtes som en uddeling til Projektselskabet, som der ikke var frie
midler til at foretage. Efter ydelse af tilskuddet på kr. 4,34 mio. i januar
2014 havde fonden således ingen frie reserver, der kunne anvendes som
uddeling. Bestyrelsen kunne således ikke lovligt beslutte at yde en mellemfinansiering af denne karakter.
Det er dog styrelsens vurdering, at den besluttede mellemfinansiering –
på trods af de nævnte forhold – ikke er en ansvarspådragende handling.
Baggrunden for beslutningen var, at opgivelse af gennemførelse af
ESC2014 i København umiddelbart forud for dets afholdelse, måtte forventes at indebære meget betydelig skadevirkning for turismen i København og dermed for de formål, som fonden skal varetage. Selv om beløbet er væsentligt større end fondens tilskud i januar 2014, vil der således
også være tale om væsentlig større skadevirkning, hvis ESC2014 skulle
flyttes fra København umiddelbart forud for dets afholdelse.
Selvom det i april 2014 stod ledelse klart, at der i en periode ville kræves
en yderligere mellemfinansiering til Projektselskabet, så skete mellemfinansieringen med henblik på dels at søge at redde tidligere investeringer
gennem fortsat aktivitet, dels at sikre Projektselskabets gennemførelse af
ESC2014, som lå inden for fondens vedtægtsbestemte formål.
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2) Erstatningspådragende dispositioner
c) Forhøjelse af mellemfinansiering op til kr. 28,7 mio. den 20. juni 2014
På det første bestyrelsesmøde i fonden efter afholdelsen af ESC2014,
som blev afholdt den 11. juni 2014, drøftede bestyrelsen blandt andet
behovet for slutfinansiering af Projektselskabets samlede underskud,
som på daværende tidspunkt blev anslået til kr. 45 mio., samt behovet
for en løsning af Projektselskabets aktuelle likviditetsmæssige udfordringer, som betød at Projektselskabet ville gå i betalingsstandsning i løbet af kort tid, hvis ikke selskabet blev tilført yderligere likviditet i form
af ”mellemfinansiering”.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i fonden den 20. juni 2014 besluttede bestyrelsen i tillæg til bestyrelsens tidligere bevilligede mellemfinansiering på kr. 12. mio. at ”mellemfinansiere” Projektselskabets likviditetsbehov i resten af 2014 med yderligere indtil kr. 16,7 mio.
Ved bestyrelsens beslutning om at yde Projektselskabet en yderligere
”mellemfinansiering” på kr. 16,7 mio. skete der reelt en forhøjelse af
den usikrede kredit fra kr. 12 mio. til kr. 28,7 mio. Dette skete på et tidspunkt, hvor ledelsen var klar over, at Projektselskabet måtte forventes at
slutte med en underbalance på kr. 45 mio., og uden nogen realistisk mulighed for at få dækket dette underskud. Ledelsen burde derfor have indset, at Projektselskabet ikke ville være i stand til at tilbagebetale mellemfinansieringen, og at fonden derfor ville lide et tab svarende til det mellemfinansierede beløb.
Ved bedømmelsen af ledelsens ansvar for at have ydet denne yderligere
mellemfinansiering må det indledningsvis vurderes, om ledelsen har varetaget en lovlig interesse. Hvis dette ikke er tilfældet, har det ingen relevans at vurdere, om det var økonomisk muligt for fonden at yde mellemfinansieringen set i forhold til dens økonomiske situation, det vil sige om
fonden havde den fornødne likviditet til at yde denne under hensyn til
fondens øvrige forpligtelser.
Da det allerede på tidspunktet for forhøjelsen af mellemfinansieringen
måtte anses for udelukket, at Projektselskabet ville være i stand til at tilbagebetale beløbet, er forhøjelsen på kr. 16,7 mio. efter styrelsens opfattelse kun lovlig, hvis den kan rummes inden for de frie reserver, der kan
anvendes til uddeling, og en sådan uddeling sker til et lovligt formål, eller hvis dette kan begrundes i væsentlige hensyn til fonden, således som
det fandtes at være tilfældet for mellemfinansieringen i april 2014 (jf.
ovenfor).
Ifølge fondens årsrapport for 2013 var der imidlertid ikke frie midler, der
kunne danne grundlag for en uddeling på kr. 16,7 mio., da fondens frie
midler på balancetidspunktet udgjorde ca. kr. 2,77 mio. Herudover var
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de øvrige økonomiske dispositioner fra januar og april 2014 ikke indregnet.
Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet i fonden den 11. juni 2014,
at direktøren, Lars Bernhard Jørgensen, havde oplyst, at Projektselskabets likviditet var truet, og at der skulle findes en løsning for at undgå en
betalingsstandsning. Fondens bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch,
lagde i den forbindelse vægt på, at ”selskabet ikke går konkurs og at private leverandører bliver holdt skadesløse, så enhver får sit berettigede
krav opfyldt”.
Af referatet fra bestyrelsesmødet i fonden den 20. juni 2014 fremgår, at
direktør Lars Bernhard Jørgensen havde pointeret, at en konkurs også
ville få konsekvenser for fonden, idet omverdenen ville forbinde Projektselskabet med fonden. Derudover kunne samarbejdet med Region
Hovedstaden blive vanskeligere.
Det er styrelsens vurdering, at der ikke i juni 2014 forelå sådanne væsentlige hensyn til fonden, at dette kunne begrunde, at den reelt påtog sig
et yderligere tab på indtil kr. 16,7 mio. ved forhøjelse af mellemfinansieringen.
Der er herved lagt vægt på, at der ikke var frie midler, der kunne anvendes til uddeling af et sådant beløb, og at ledelsen derfor kun under helt
særlige omstændigheder alligevel kan anses for at have varetaget en lovlig interesse i fonden, således som anført oven for om ydelse af mellemfinansieringen i april 2014.
I det foreliggende tilfælde blev beslutningen truffet på et tidspunkt, hvor
ESC2014 allerede var afholdt, og hvor formålet med Projektselskabet
dermed var opfyldt. Forhøjelsen af mellemfinansieringen blev derfor ikke ydet med henblik på at sikre Projektselskabets forberedelse og gennemførelse af ESC2014, men derimod alene til dækning af et underskud
efter realisering af formålet med projektet. En sådan efterfølgende ydelse
af underskudsdækning er ikke omfattet af fondens formål.
Til støtte herfor kan henvises til UfR.1966.31H, hvor Højesteret anerkendte synspunktet om, at långiver kunne yde yderligere støtte til et nødlidende selskab for derved at søge at undgå tab af de oprindelige investeringer ved den fortsatte aktivitet, men at denne mulighed ophørte, når det
stod långivers bestyrelse klart, at der ikke længere var mulighed for, at
det nødlidende selskab kunne tilbagebetale de udlagte beløb.
Fondens forhøjelse af mellemfinansieringen i juni 2014 ses ikke at være
foretaget med henblik på at redde tidligere investeringer (værdien af
ydede tilskud) gennem fortsat aktivitet – aktiviteten i Projektselskabet
var således afsluttet – men for at redde fonden fra negativ omtale.
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Selv om Projektselskabets konkurs måtte medføre negativ omtale for
fonden, har det efter styrelsens opfattelse ikke samme væsentlige karakter, som hvis Projektselskabet var standset forud for gennemførelse af
ESC2014, hvilket var tilfældet i forhold til mellemfinansieringen i april
2014.
I forhold til vurderingen af skadevirkningerne for fonden ved ikke at bidrage med mellemfinansiering – og efterfølgende slutfinansiering – er
det på et møde afholdt i Erhvervsstyrelsen den 2. december 2014 oplyst,
at det ikke direkte var vurderet, om skadevirkningen eller det direkte tab
var værst, da Region Hovedstaden havde krævet at fonden betalte.
Det må tillægges vægt, at der er tale om et betydeligt beløb på kr. 16,7
mio., og at Projektselskabet netop blev oprettet til gennemførelse af
ESC2014 for at begrænse fondens hæftelse og risiko, jf. referat fra bestyrelsesmøde i fonden den 11. september 2013, hvor følgende fremgår:
”Wonderful Copenhagen [har] konkret etableret et projektselskab,
som har ansvaret for værtsbyforpligtelserne i forhold til Danmarks
Radio. Dette for at sikre en klar ramme for projektet og afgrænsning i
forhold til Wonderful Copenhagen. Det er en model, der tidligere er
anvendt til større begivenheder.”
Tilsvarende fremgår af fondens redegørelse til styrelsen af 9. september
2014, hvoraf det fremgår:
”Projektselskabet blev stiftet som en selvstændig juridisk enhed, for
derved at adskille det juridisk og økonomisk fra fonden.”
Fonden var efter styrelsens opfattelse ikke på baggrund heraf – eller på
andet grundlag – forpligtet til at støtte Projektselskabet økonomisk eller
dække et efterfølgende ikke-budgetteret underskud. Fonden havde således som anført ovenfor ikke påtaget sig hverken garanti- eller kautionsforpligtelser eller afgivet bindende støtteerklæringer til fordel for Projektselskabet eller tredjemand.
Som anført ovenfor kan hensynet til politiske og offentlige interesser efter styrelsens opfattelse ikke begrunde, at fonden påtager sig et tab, som
ikke sker til opfyldelse af fondens vedtægtsbestemte formål.
Det er muligt, at denne forhøjelse af mellemfinansieringen ikke er udnyttet, eller at beløbet er helt eller delvis tilbagebetalt til fonden. Dette
skal ses i sammenhæng med, at underbalancen på kr. 58 mio. udlignes
ved betaling af kr. 46 mio. og eftergivelse af kun kr. 12 mio. svarende til
den tidligere mellemfinansiering i april 2014.
Hvis der ikke konkret har været et tab forbundet med beslutningen om
mellemfinansieringen i juni 2014, vil der ikke være et erstatningsansvar
for de ledelsesmedlemmer, som har deltaget i denne beslutning, men
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som stemte imod den senere beslutning om, at fonden skulle dække underbalancen på kr. 58. mio.
d) Dækning af underbalance på kr. 58 mio. den 18. august 2014
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i fonden den 18. august 2014 behandlede den daværende bestyrelse et forslag til slutfinansiering af Projektselskabets samlede underbalance, der nu var opgjort til kr. 58 mio.
Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet, at forslaget indebar, at Region Hovedstaden skulle yde et ekstraordinært tilskud til fonden på kr.
46 mio., som skulle dække fondens finansiering af Projektselskabets
gæld. Herudover skulle fonden anvende sin mellemfinansiering med
Projektselskabet på kr. 12 mio. til underskudsdækning af Projektselskabet, som led i en samlet løsning af finansieringen af Projektselskabets
gæld. Det var en forudsætning, at ”regionsrådet ligeledes godkender
løsningsmodellen”.
Det fremgår ikke direkte af mødereferatet, men derimod af et notat til
dagsordenspunkt 1, ”Eurovision – slutfinansiering”, dateret den 11. august 2014, at det ekstraordinære tilskud ”modsvares af reducerede
grundtilskud fordelt over de kommende syv år”.
Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 18. august 2014, at reduktionen i fondens årlige tilskud forventes finansieret dels ved besparelser og organisationsomlægninger i fonden, dels ved Københavns
Kommunes overtagelse af en række turistservicefunktioner fra fonden og
tilførsel af nye projekter.
Endvidere fremgår det af ovennævnte notat, at løsningsmodellen ville
indebære, at fonden kom ud med et negativt resultat for 2014 på kr. 12,5
mio. Samlet set vil løsningsmodellen få som konsekvens, at fondens
egenkapital ved udgangen af 2014 vil være negativ med ca. kr. 8,9 mio.
Bestyrelsen besluttede – under forudsætning af regionsrådets godkendelse af den skitserede løsningsmodel – at anvende et ekstraordinært tilskud
på kr. 46 mio. fra Region Hovedstaden til indfrielse af Projektselskabets
gæld, som led i den samlede slutfinansiering af Projektselskabets realiserede underskud, samt at fondens tilgodehavende på kr. 12 mio. i henhold
til den tidligere bevilligede mellemregning med Projektselskabet kunne
medgå til underskudsdækningen, således at fonden dækkede det samlede
underskud på kr. 58 mio.
I forhold til det ekstraordinære tilskud, skal styrelsen gøre opmærksom
på, at hvis fonden modtager tilskud, som er underlagt særlige vilkår, eller der i øvrigt gælder bestemte forudsætninger for anvendelsen af det
ydede tilskud, skal der tages behørigt hensyn hertil. Selve tildelingen af
tilskuddet fra Region Hovedstaden ses således ikke i sig selv at være
problematisk.
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Styrelsen er dog af den opfattelse, at vilkåret om tilbagebetaling af tilskuddet over en 7-årig periode bevirker, at der reelt set ikke er tale om et
tilskud, men derimod et øremærket lån. Da det af Region Hovedstaden
ydede ”ekstraordinære tilskud” medfører, at fonden efterfølgende
modtager et mindre tilskud end hidtil, er det efter styrelsens opfattelse
reelt fonden, som dækker det store tab i Projektselskabet.
Hvis der ikke skal være tale om et tab for fonden, skal det efter styrelsens opfattelse godtgøres, at der ikke alene var tale om en reduktion i
fondens løbende tilskud, men også en øget indtjening eller besparelse,
som modsvarede dette tab for fonden, og som fonden ellers ikke kunne
have opnået.
Det bemærkes, at det ikke af det foreliggende materiale præcist fremgår,
hvilken gæld, som var indeholdt i Projektselskabets samlede underskud
på kr. 58 mio., herunder om fondens mellemfinansiering med Projektselskabet på dette tidspunkt alene udgjorde kr. 12 mio. og ikke det forhøjede beløb på op til kr. 28,7 mio.
Det er styrelsens opfattelse, at det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at beslutningen om at dække underbalancen indebar betaling af andre kreditorer end fonden selv med kr. 46 mio., idet fonden
alene eftergav mellemfinansiering med kr. 12 mio. svarende til lånet i
april 2014, og at fonden derfor ikke har lidt et tab vedrørende den yderligere mellemfinansiering i juni 2014 på op til kr. 16,7 mio., jf. ovenfor
litra c).
Det fremgår af det anførte notat til dagsordenspunkt 1 på bestyrelsesmødet den 18. august 2014, at den største tilbageværende kreditor i Projektselskabet var Danmarks Radio, som pr. 25. juli 2014 havde et tilgodehavende på kr. 42,2 mio., som efterfølgende ses at være nedbragt til kr.
37,8 mio. På den baggrund ses DR som kreditor i Projektselskabet at have fået fuld dækning for sit tilgodehavende, hvorimod fonden – som også var kreditor i Projektselskabet – endte med at bære det fulde tab.
Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 18. august 2014, at
Fondens direktør Lars Bernhard Jørgensen redegjorde for, hvorledes
løsningsmodellen med DR var kommet i hus efter en lang række drøftelser med DR. Det fremgår, at bestyrelsen herefter havde en drøftelse af
forløbet vedrørende DR, hvor der blev givet udtryk for, at:
”DR skulle have været presset hårdere og tvunget til at betale en større del af ”gildet”.
Muligheden for at likvidere Projektselskabet blev nævnt, hvortil Michael Metz Mørch anførte, at bestyrelsen tidligere har givet et mandat, som ikke tillod konkurs af Projektselskabet, men at selskabet skulle lukkes i god ro og orden.”
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Daværende bestyrelsesformand Michael Metz Mørch fratrådte på mødet
den 18. august 2014, og Per Seerup Knudsen blev fungerende formand.
Det fremgår af en e-mail sendt den 20. august 2014 fra fondens fungerende bestyrelsesformand, Per Seerup Knudsen, til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at det ekstraordinære tilskud på kr. 46 mio. fra Region
Hovedstaden var vedtaget den 19. august 2014. Det fremgår efterfølgende af en lignende mail af 25. august 2014, at pengene efterfølgende er
blevet udbetalt til fonden, og at Projektselskabets gæld ”til Danmarks
Radio er afviklet”.
Det er styrelsens opfattelse, at DR ikke havde et retskrav på at blive fyldestgjort i Projektselskabet forud for fonden og andre kreditorer, og at
fonden som nævnt heller ikke ved de afgivne støtteerklæringer havde påtaget sig en forpligtelse overfor DR – eller andre – til at betale et udækket mellemværende mellem DR og Projektselskabet. Der var som anført
ovenfor alene tale om en forpligtelse til at arbejde aktivt for at finde en
løsning, men der var ikke tale en forpligtelse for fonden til selv at betale.
Det er anført i LETT Advokaters redegørelse, at der efter deres opfattelse ikke er lidt et erstatningsbegrundende tab, idet tabet ved nedsættelse af tilskuddet i 7 år modsvares af yderligere indtægter og besparelser på kr. 7 mio. årligt. Dels indgik fonden således ifølge redegørelsen
samtidig aftale med Københavns Kommune om overdragelse af Turistinformationen, hvilket medfører en årlig omkostningsreduktion i fonden på ca. kr. 4. mio. Dels modtog fonden tilsagn fra Region Hovedstaden om tilførsel af en række opgaver, som indebærer yderligere bidrag til fonden i størrelsesordenen kr. 3 mio. årligt.
Styrelsen er ikke enig i de fremførte argumenter. Det er således styrelsens opfattelse, at en nedsættelse af fondens tilskud med kr. 46 mio.
over en 7-årig periode, udgør et tab for Fonden. Efter styrelsens vurdering har Region Hovedstaden således ikke som anført, dækket underskuddet i Projektselskabet, men alene finansieret det via et lån til fonden.
Konsekvensen af at dække underskuddet i Projektselskabet er, at fonden
de kommende 7 år har færre midler til opfyldelse af sit formål i forhold
til, hvad fonden ellers ville have haft, hvis den daværende bestyrelse
havde besluttet ikke at dække underskuddet, hvilket den daværende bestyrelse efter styrelsens opfattelse ikke var forpligtet til.
Hvis der ikke skulle være lidt et tab på kr. 46 mio., forudsætter dette, at
de omhandlede aftaler om overdragelse af Turistinformationen og tilskud til gennemførelse af nye opgaver ikke kunne være indgået, uden at
fonden havde påtaget sig forpligtelsen til at dække underskuddet i Projektselskabet og tilbagebetale pengene til Region Hovedstaden. Ellers
foreligger der ikke fornøden årsagssammenhæng.
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I Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om budgetoverskridelsen
ved ESC2014, offentliggjort den 2. juni 2015, er blandt andet anført følgende omkring Københavns Kommunes overtagelse af Turistinformationen fra fonden:
”Københavns Kommune har som en del af budgetaftalen for 2015
overtaget driften af hovedstadens turistinformation fra WOCO.
WOCO’s udgifter til turistinformationen var på 3,2 mio. kr. årligt.
Københavns Kommune har oplyst, at overtagelsen af driften af hovedstadens turistinformation ikke indgik i slutfinansieringsaftalen. Region
Hovedstaden og WOCO har oplyst, at overdragelsen af turistinformationen var en del af slutfinansieringsaftalen mellem parterne, da den
delvist kompenserede WOCO’s bevillingsreduktion.
Rigsrevisionen kan konstatere, at Københavns Kommune på den ene
side og Region Hovedstaden og WOCO på den anden side ikke er enige om, hvorvidt overdragelsen af turistinformationen indgik i slutfinansieringsaftalen.”
Selv om Region Hovedstaden og Københavns Kommune har forskellige
opfattelser af, hvorvidt overdragelsen af Turistinformationen indgik som
led i slutfinansieringsaftalen, må det lægges til grund, at i hvert fald Københavns Kommune har været af den opfattelse, at kommunens overtagelse af Turistinformationen ikke var en modydelse for, at fonden påtog
sig forpligtelsen til at dække underbalancen i Projektselskabet. Tabet kan
derfor ikke reduceres med denne besparelse.
Det ses ikke at være dokumenteret, hvilke konkrete opgaver fonden har
fået tilsagn om fra Region Hovedstaden, eller at vederlaget på kr. 3 mio.
årligt for løsning af disse opgaver ikke blot modsvarer de hermed forbundne omkostninger. Det må derfor efter styrelsens opfattelse lægges
til grund, at Region Hovedstaden alene har givet tilsagn om tilskud på
kr. 3 mio. årligt til udførelse af opgaver, der modsvarer en reel indsatsforpligtelse for fonden og dermed tilsvarende omkostninger.
Det må også have formodningen imod sig, at Region Hovedstaden har
gjort tilsagnet om tilskud på kr. 3 mio. årligt til løsning af fremtidige opgaver betinget af, at fonden påtog sig at dække underskuddet i Projektselskabet. Det må derfor lægges til grund, at fonden også i øvrigt kunne
have opnået tilsagn om dette tilskud til løsning af opgaverne, og at der
derfor heller ikke ses at være årsagssammenhæng.
For såvel overdragelse af Turistinformationen som de nye opgaver bemærkes endvidere, at aftalerne herom ikke ses at være indgået på tidspunktet for bestyrelsens beslutning den 18. august 2014, og at bestyrelsens beslutning heller ikke var betinget af sådanne aftaler. Af denne
grund finder styrelsen heller ikke, at der skulle være den fornødne år-
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sagssammenhæng til at konkludere, at der skulle være foretaget modregning i en grad, så der ikke skulle kunne være tale om et tab.
Det fremgår også alene af aftalen med Region Hovedstaden, af 22. august 2014, ”at fonden i de kommende år søger at kompensere for de reducerede tilskud dels gennem interne omprioriteringer og effektiviseringer, dels gennem at søge andre eksterne finansieringskilder”. Der ses
ikke derudover at være noget i aftalen med Region Hovedstaden, som
nævner selve den konkrete modregning, som LETT Advokater efterfølgende refererer til. Det fremgår således alene af aftalen med Region Hovedstaden, at vilkårene for fondens opgaver skal fastsættes i forbindelse
med resultatkontrakt for 2015.
Det fremgår tillige af aftalen, at det ekstraordinære tilskud ydes ”under
den forudsætning, at der over de kommende 7 år sker en tilsvarende reduktion af grundtilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen”.
Af den efterfølgende resultatkontrakt mellem fonden og Region Hovedstaden for 2015, som er underskrevet den 4. februar 2015, fremgår bl.a.
følgende:
”Resultatkontrakten yder et basistilskud til Wonderful Copenhagens
aktiviteter fra Region Hovedstaden på 42 mio. kr. pr. år. Beløbet fratrækkes, jf. den politiske aftale om slutfinansiering af Eurovision
2014, 7 mio. kr. årligt og basistilskuddet udgør derfor ca. 35 mio. kr.
per år i perioden 2015 - 2017.”
Derudover fremgår det:
”Wonderful Copenhagens bestyrelse har godkendt en genopretningsplan, der indeholder besparelser på kapacitetsomkostninger, outsourcing af filmproduktionen, afhændelse af Turistinformationen samt effektiviseringer i organisation og tilpasning i ledelsen. Planen indebærer, at Wonderful Copenhagen fortsat kan levere på sine kerneydelser.
Med genopretningsplanen sigtes der endvidere på, at grundkapitalen
er reetableret med udgangen af 2017. Det sker blandt andet ved, at
der i perioden 2015-2017 tilvejebringes en kapitalopbygning på 3,4
mio. kr. årligt.”
Af de samme årsager, som nævnt ovenfor under litra c) og på baggrund
af ovennævnte oplysninger, er det styrelsens vurdering, at det har været
uberettiget og ansvarspådragende for den daværende ledelse at dække
underskuddet på kr. 46 mio. i Projektselskabet ved at acceptere et vilkår
om, at fonden i de kommende 7 år ville kunne få reduceret sit tilskud fra
Region Hovedstaden.
Det er således styrelsens vurdering, at der heller ikke i august 2014 forelå væsentlige hensyn til fonden, som kunne begrunde, at den reelt påtog
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sig et tab på kr. 46 mio. Beslutningen blev således truffet på et tidspunkt,
hvor ESC2014 var afholdt, og hvor formålet med Projektselskabet dermed var opfyldt. En efterfølgende ydelse af underskudsdækning på kr.
46 mio. er ikke omfattet af fondens formål.
Fonden var som nævnt efter styrelsens opfattelse ikke forpligtet til at
støtte Projektselskabet økonomisk eller dække et efterfølgende ikkebudgetteret underskud. Fonden havde således som anført ovenfor ikke
påtaget sig hverken garanti- eller kautionsforpligtelser eller afgivet bindende støtteerklæringer til fordel for Projektselskabet eller tredjemand.
Det er således styrelsens vurdering, at der er tale om et meget betydeligt
beløb på kr. 46 mio., der efter styrelsens opfattelse står i et åbenbart misforhold til den mulige skadevirkning for fonden, som kunne være forbundet med en konkurs i Projektselskabet på et tidspunkt, hvor ESC2014
var afviklet.
Hvem er omfattet af et eventuelt erstatningskrav
Det følger af § 37 i lov om erhvervsdrivende fonde, at fondens ledelse
udgøres af bestyrelsen og direktøren, og at fondens ledelse kan ifalde et
erstatningssansvar, jf. 126 i lov om erhvervsdrivende fonde.
Et erstatningsansvar for de daværende bestyrelsesmedlemmer vil alene
omfatte de bestyrelsesmedlemmer, der har medvirket til beslutningen
og/eller gennemførelsen heraf. Desuden kan fondens daværende direktør
være omfattet, hvis direktøren har medvirket til de foretagne beslutninger eller burde have gjort opmærksom på, at beslutningerne kunne være
problematiske.
Det fremgår i den sammenhæng af referatet fra mødet den 20. juni 2014,
at 10 bestyrelsesmedlemmer stemte for –, og én person stemte imod –
den foreslåede forhøjelse af mellemfinansieringen af Projektselskabet
med op til kr. 16,7 mio. To personer var fraværende ved beslutningen.
Det er dog ikke nærmere omtalt i referatet fra mødet, hvem der konkret
var tale om under de enkelte henvisninger.
Af referatet fra mødet den 18. august 2014 fremgår, at bestyrelsesmedlemmerne Hans Toft, Morten Jung og Allan Agerholm stemte imod indstillingen om blandt andet at ”anvende et ekstraordinært tilskud fra Region Hovedstaden på 46 mio. kr. til indfrielse af Projektselskabet ESC
2014 ApS’ gæld” og anvendelse af fondens ”mellemfinansiering af Projektselskabet på op til 12 mio. kr. til underskudsdækning af Projektselskabet, som et led i en samlet løsning af finansieringen af Projektselskabets underskud”. De øvrige 10 bestyrelsesmedlemmer stemte for.
I forhold til ansvarsvurderingen i de to ovennævnte situationer, skal det
bemærkes, at styrelsen ikke er bekendt med, hvorvidt bestyrelsen har
truffet beslutningerne på baggrund af sagkyndig rådgivning fra advokat
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og/eller revisor. Dette kan i givet fald have betydning for ansvarsvurderingen.
Hvis der ikke konkret har været et tab forbundet med beslutningen om
mellemfinansieringen i juni 2014, vil der ikke være et erstatningsansvar
for de ledelsesmedlemmer, som har deltaget i denne beslutning, men
som stemte imod den senere beslutning om, at fonden skulle dække underbalancen på kr. 58 mio.
På baggrund af gennemgangen af de enkelte dispositioner, er det styrelsens vurdering, at fonden er blevet påført et tab af den daværende ledelse, som i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde § 126, stk. 1, kan
kræves erstattet. Tabet er opgjort til kr. 46. mio. kr., men det endelige erstatningskrav opgøres når sagen anlægges.
Et erstatningsansvar kan nedsættes efter lov om erhvervsdrivende fonde
§ 128, stk. 1, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt. Der kan i den forbindelse
tages hensyn til eventuel forsikringsdækning.
Da der er tale om et betydeligt beløb, og da dispositionerne ikke er truffet med det formål at begunstige ledelsesmedlemmerne personligt, må
det overvejes at nedsætte erstatningen. Der kan først foretages en vurdering heraf, når der på grundlag af bemærkningerne til denne agterskrivelse foreligger nærmere oplysninger fra de daværende ledelsesmedlemmer om forløbet og sagens eventuelt øvrige omstændigheder.
Med venlig hilsen

Victor Kjær
Vicedirektør
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Bilag 1: Oversigt over fondens daværende bestyrelsesmedlemmer og
direktør
Hans Toft
På Højden 26
2900 Hellerup
Mail: ht@Gentofte.dk
Indtræder i bestyrelsen den 23. marts 2010, fratræder den 1. januar
2014, og indtræder igen den 6. februar 2014.
Morten Jung
Harsdorffsvej 6B, 1. th.
1874 Frederiksberg C
Mail: mortenjung@frederiksberg.dk
Indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2014, og fratræder den 23. februar
2015.
Allan Linneberg-Agerholm
Tuborgvej 71
2900 Hellerup
Mail: ala@bchg.dk
Indtræder i bestyrelsen den 30. maj 2012, og fratræder den 9. september
2014.
Michael Metz Mørch
Strandgade 27 C, 02. th.
1401 København K
Mail: mmm@dankultur.dk
Rådgivers mail: fs@horten.dk
Indtræder i bestyrelsen den 30. april 2009 som formand, og fratræder
den 18. august 2014.
Christian Schultzer-Nielsen Have
Gammel Kongevej 99, 2. th.
1850 Frederiksberg C
Mail: christian@have.dk
Rådgivers mail: jj@husenadvokater.dk
Indtræder i bestyrelsen den 30. april 2009, og fratræder den 8. oktober
2014.
Eva Kruse
Carl Johans Gade 2, 01. tv.
2100 København Ø
Mail: eva@copenhagenfashionweek.com
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Indtræder i bestyrelsen den 30. april 2009, og fratræder den 2. marts
2015.
Per Seerup Knudsen
Kornvænget 205
3600 Frederikssund
Mail: psk@regionh.dk
Rådgivers mail: sl@lundsgaardpartnere.dk
Indtræder i bestyrelsen den 28. december 2006, som næstformand den
17. september 2010, og fratræder den 17. marts 2015.
Allan Holst
Søvej 82
2791 Dragør
Mail: alho@dragoer.dk
Indtræder i bestyrelsen den 28. december 2006, og fratræder den 1. januar 2010. Han genindtræder den 6. februar 2014, og fratræder den 25.
februar 2015.
Elisabeth Cecilia Milton Hemmingsen
Østerbrogade 129, 1. th.
2100 København Ø
Mail: emh@elisabethmilton.dk
Indtræder i bestyrelsen den 11. februar 2013, og fratræder den 10. december 2014.
Mette Kynne Frandsen
Egernvej 57
2000 Frederiksberg
Mail: mkf@henninglarsen.com
Indtræder i bestyrelsen den 30. maj 2011, og fratræder den 2. marts
2015.
Mikael Wilhjelm Fock
Dronningensgade 73A, 3.
1420 København K
Mail: mfo64@helsingor.dk
Indtræder i bestyrelsen den 11. september 2013, og fratræder den 2.
marts 2015.
Per Bent Roswall
Bougne-Åsen 3
Smidstrup
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3250 Gilleleje
Mail: per@roswall.dk
Indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2014, og fratræder den 17. marts
2015.
Simon Mønsted Strange
Hardangergade 3, 1. th.
2100 København Ø
Mail: Simon_Strange@br.kk.dk
Indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2014, og fratræder den 16. marts
2015.
Lars Bernhard Jørgensen
Jægerparken 3, st. th.
2970 Hørsholm
Mail: lbj@larsbernhardjorgensen.com
Indtræder som direktør den 13. august 1992 og fratræder den 1. juni
2015.

