Vedtægt for Etatsråd Suhrs og Hustrus Fond
til Udlån til trængende Professionister
(Den Suhrske Stifteises Håndværkerlegat)

§1.
Fonden er stiftet ved etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline, født Fa]ch’ s fælles testamente
af 20. april 1850 og etatsråds Suhrs yderligere testamente af7. februar 1857, hvis indhold stadfæstedes ved
kongelig konﬁrmation af 15. marts J859. Fonden, der har hjemsted i Københavns Kommune, begyndte sin
virksomhed den J. maj 1859.
§ 2.
Fondens formål er at udlåne fondens kapital i mindre summer og imod moderat rente til trængende professionister, d. v.s. indehavere af mindre håndværks- og industrivirksomheder. Sådanne lån kan også ydes til
andre mindre næringsdrivende, bortset fra handels- og landbrugs virksomhed. Nyetablerede virksomheder
har fortrinsret.
§ 3.
Fondens kapital, som ved oprettelsen udgjorde ca. 70.000 Rdl., var ved udgangen af regnskabsåret 1993/94
den 30. april 1994 2.123.293 kr., heraf 423.000 kr. obligationer til en kursværdi af 432.095 kr. og gældsbreve
vedrørende udlån for i alt 1 .008.781 kr.
Fondens obligationsbehoJdning anbringes og indskrives efter reglerne om anbringelse af fondes midler.
Indskrivningskontoen forsynes med påtegning om, at der ikke kan rådes ved salg eller pantsætning eller på
anden måde over obligationerne uden det samtykke, som fondslovgivningen nødvendiggør.
For de udlånte beløb skal der udstedes gældsbreve lydende på fondens navn, og der skal stilles betryggende
sikkerhed for lånets tilbagebetaling, fortrinsvis i form af bank-, sparekasse- eller forsikringsgaranti. Gældsbrevene opbevares i Den Suhrske FamiliestifteIses aﬂåsede pengeskab.
Til dækning af kapitaltab, som fonden måtte lide som følge af udlånsvirksomheden, kan bestyrelsen for Den
Suhrske FamiJiestiftelse yde fonden hel eJler delvis erstatnh1g i medfør af § 33 i Familiestiftelsens vedtægt.
§ 4.
Fonden bestyres af bestyrelsen (“Direktionen”) for Den Suhrske Familiestiftelse, i hvis protokol de emner, der
forhandles vedrørende fonden, og i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for
fonden, indføres.
Overfor tredjemand forpligtes fonden ved retshandler indgået på fondens vegne af Den Suhrske Familiestiftelses administrerende direktør.
Farmiliestiftelsen afholder alle udgifter ved Fondens administration, bortset fra revisionshonorarer, og modtager herfor et vederlag svarende til en tredjedel af den årlige bruttoindtægt.
§ 5.
Bestyrelsen indkalder ved bekendtgørelse i et eller ﬂere landsdækkende dagblade i november måned
ansøgninger til ledige lånebeløb. Ansøgningerne indgives på en særlig blanket, som kan fås udleveret ved
henvendelse til Den Suhrske Familiestifteises kontor, Gammel Torv 22, 1457 København. Ansøgninger skal for
at komme i betragtning indsendes inden den 31. januar.
§ 6.
Bestyrelsen bestemmer, med hvilke beløb og på hvilke vilkår de indkomne ansøgninger kan imødekommes,
og fremsender et udkast til gældsbrev i overensstemmelse hermed til ansøgeren.
Såfremt udkastet accepteres, udbetales lånet i juni måned og forrentes halvårligt i december ogjuni tennin
med den i gældsbrevet fastsatte rente, første gang i den førstkommende december termin. Medmindre anden aftale træffes, er lånene afdragsfrie i ﬁre tenniner og afdrages derefter halvårligt med 10 % af hovedstolen
i hver termin. Afslag på låneansøgninger begrundes ikke.
§ 7.
Over fondens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aﬂægge regnskab i overensstemmelse med god
regnskabsskik.
Fondens regnskabsår går fra den 1. maj til den 30. april. Den i § 4 nævnte bestyrelse kan ændre regnskabsåret.

Regnskabet skal, forsynet med bestyrelsens underskrift, afgives til revision inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Tilsyn med fonden føres i overensstemmelse med. fondslovgivningen. Revision af de årlige regnskaber skal
foretages af Familiestiftelsens statsautoriserede revisor. “
§ 8.
Indholdet af denne vedtægt, der kan ændres efter reglerne i fondslovens kapitel 9, er vedtaget af Den Suhrske
Familiestifteises bestyrelse og generalforsamling den 26. november 1994 og godkendt af CiviIretsdirektoratet
den 25. august 1995.
Den oprindelige vedtægt (fundats), der tillige omfattede bl.a. Den Suhrske Familiestiftelse, er oprettet den 31.
marts 1859 med kongelig konﬁrmation af 23. maj 1859, og senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning af
30. november 1974, godkendt af Justitsministeriet den 22. april 1975.

