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Otto M0nsteds Fond er en erhvervsdrivende fond, der som sit hovedformal har at bidrage til udviklingen 
af Oanmarks handel og industri. Dette er fastlagt i fondens fundats. 

Det regnskabsrmessige resultat 

Arets result at pa 78.483 t.kr. er efter bestyrelsens opfattelse tilfredsstillende. Den samlede fondskapi
tal pr. 31. december 2019 udg0r 748.019 t.kr. mod 688.708 t.kr. i 2018. 

Fondens kapitalandele i Otto M0nsted A/S males til indre vrerdi svarende til egenkapitalen i Otto M0n
sted A/S, og fondens 0vrige vrerdipapirer males til dagsvrerdi ultimo 2019. 

Fondens uddelingspolit ik 

Otto M0nsteds Fond st0tter f0lgende formal: 

1. Meritgivende studieophold eller praktikophold i udlandet for ingeni0rstuderende fra OTU og AAU
samt for cand.merc.-studerende fra CBS cg AU.

2. Kongresdeltagelse i udlandet for fastansatte lrerere, bachelor-/kandidatstuderende, ph.d. stude
rende, post.doc og videnskabelige medarbejdere ved OTU, AAU (ingeni0ruddannelserne) og CBS.
Desuden ph.d. studerende pa cand.merc. uddannelserne ved AAU, AU cg SOU og ph.d. studerende
pa ingeni0ruddannelserne (cand.polyt.) ved AU og SOU.

3. Forskningsophold i udlandet for fastansatte lrere, ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige
medarbejdere ved OTU, AAU (ingeni0ruddannelserne) og CBS. Desuden ph.d. studerende pa
cand.merc. uddannelserne ved AAU, AU cg SOU og ph.d. studerende pa ingeni0ruddannelserne
(cand.pclyt.) ved AU cg SOU.

4. Udenlandske gresteprofessorater ved OTU og CBS.

5. Srerlige formal til fremme af Oanmarks handel og industri eller i 0vrigt til rere for Oanmark.

Arets uddellnger 

Arets uddelinger fordeler sig pa f0lgende hovedkategorier: 

kr. 

1 Meritgivende studiecphcld eller praktikcphcld i udlandet 
2 Deltagelse i kongresser 
3 Fcrskningsophold i udlandet 
4 Udenlandske gresteprofessorater 
5 Srerlige formal 

2019 

3.737.185 
3.482.927 
2.990.211 
4.088.978 
6.104.457

20.403.758 

I arsberetningen for 2019 samt pa fondens hjemmeside www.ottomoensted.dk findes yderligere oplys
ninger. Her er ogsa fondens elektroniske ans0gningsproces beskrevet. 
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Redeg0relse for god Fondsledelse 

Fonden er omfattet af Komiteen for god Fondsledelses Anbefalinger for god fondsledelse. 

Redeg0relse for, hvordan fonden folger anbefalingerne kan looses pa fondens hjemmeside: 

https://omfonden.dk/wp-content/uploads/2019/05/anbefalinq-om-god-fondsledelse-2O19.pdf 

Fondens bestyrelse s0ger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hen
sigtsmoossige og velfungerende. 

En rookke interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes l0bende med henblik pa at sikre 
en hensigtsmoossig og passende styring af fonden og fondens koncern. 

Bestyrelsen 0nsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformal fremmes mest muligt, og at direk
tionen og eventuelle 0vrige medarbejdere i den daglige drift alene varetager fondens interesser. 

Bestyrelsen varetager endvidere fondens interesser i forhold Iii fondens dattervirksomhed, blandt andet 
ved ud0velsen at aktivt ejerskab i denne. 

Bestyrelsen 0nsker gennem kompetent og professional ledelse af fonden at sikre stifters vilje, fondens 
fundats og den til enhver tid gooldende lovgivning. 

Bestyrelsens sammensmtning m.v. 

lndtrAdt Udleb al 

Bestyrelse Alder pr. valgperiode Uaf hamgighed Kon Udpeget at 

Direkt0r Palle Bo Strer- 71 1. januar Senest genvalgt Uafhrengig M DI 
mose, formand 2011 pr. 1. januar 2013, 

udl0b 2021 

Adm. direkt0r Nis Isak 61 1. januar Udl0b 2026 Uafhrengig M Dansk Erhverv 
Alstrup 2018 

Professor Bjarne Kjrer 62 1. januar Udl0b 2026 Uafhrengig M Dan marks Tek-
Ersb0II 2018 niske Univer-

sit et 

Bestyrelsens medlemmer udtrreder den 1. januar efter det fyldte 72. ar. 
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