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G AR A NT L O E K K E N
Ekstra orientering om forældelsesfristen for garanter, der fortsat måtte have interesse i at forfølge kravene mod Finansiel Stabilitet
Som tidligere meddelt i nyhedsbreve, og som det er oplyst på den ekstraordinære generalforsamling i juni 2017, er det vores vurdering, at garanter, der kunne have deltaget i gruppesøgsmålet, hvis det var blevet godkendt i overensstemmelse med den foreslåede ramme, er sikret mod forældelse frem til 1 år efter Vestre Landsrets dom.
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Vestre Landsret har som bekendt afvist at behandle de tidligere garanter i Løkken
Sparekasses krav mod Finansiel Stabilitet, i et gruppesøgsmål. Afvisningen er begrundet i, at garanternes krav ikke er tilstrækkeligt ensartede.
For en sikkerheds skyld henledes opmærksomheden hermed endnu en gang på forældelsesfristen, der gælder for de garanter, der fortsat ønsker at forfølge deres krav mod
Finansiel Stabilitet.
Da Vestre Landsrets dom blev afsagt den 25. april 2017, indebærer dette, at garanter,
som måtte ønske at forfølge deres krav, som klart udgangspunkt skal have anlagt en
retssag mod Finansiel Stabilitet inden den 25. april 2018, for at undgå forældelse.
Kravene kan forfølges i traditionelle retssager mod Finansiel Stabilitet, som enten anlægges af individuelle garanter, eller ved at flere garanter går sammen om at anlægge
en retssag.

Aarhus, den 25. januar 2018
DLA Piper Denmark
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