Orienteringsmail
Kære medlemmer og garanter,
Bestyrelsen vil hermed give en kort orientering om en række forhold, som vi ved har interesse for vores
medlemmer.
Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Som meddelt i det seneste nyhedsbrev, sendte foreningen fredag den 18. september 2009 en stævning til
Løkken Sparekasse og dennes tidligere bestyrelse. Samtidig indgav foreningen, på baggrund af stævningen,
en ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen.
Lett Advokatfirma har været i skriftlig dialog med repræsentanter for Løkken Sparebank A/S, der så vidt vi
er orienteret også varetager Løkken Sparekasses interesser. Lett Advokatfirma har desuden været i skriftlig
dialog med enkelte af bestyrelsesmedlemmerne.
Ingen af disse parter har været interesserede i at indgå i forhandlinger omkring et forlig, og derfor har
foreningen - efter udløbet af den to ugers frist, som vi havde fastsat - måtte konstatere, at det ikke har
været muligt at opnå forlig. Dette har Lett Advokatfirma på foreningens vegne meddelt Civilstyrelsen.
Indbetaling af 200 kr.
Langt de fleste medlemmer har allerede indbetalt de 200 kr. i ekstra medlemskontingent, som blev
annonceret i vores nyhedsmail d. 30. juli. Det er vigtigt, at de, der endnu ikke har betalt, indbetaler snarest.
Medlemskab af foreningen
Det er vigtigt at huske, at medlemskab af foreningen er pr. garant. Vi har flere medlemmer, der har troet, at
medlemskab af foreningen dækker hele husstanden (f.eks. to ægtefæller eller forældre og børn). Da
medlemskabet er personligt, er det meget vigtigt, at alle garanter i en familie hver især er medlem af
foreningen.
Mest stillede spørgsmål
Vi får med jævne mellemrum stillet forskellige spørgsmål vedrørende medlemskab af foreningen. På vores
hjemmeside http://www.garantloekken.dk/spoergsmaal.html kan man finde svar på de mest stillede
spørgsmål vedr. medlemskab. Vi kan naturligvis også fortsat kontaktes på info@garantloekken.dk.
Pengeinstitutankenævnet
Flere af de garanter, som har en sag liggende ved pengeinstitutankenævnet, har spurgt os, hvordan de skal
forholde sig, da ankenævnet ikke behandler sager, der verserer ved domstolene. Fra foreningens side ser vi
ikke dette som et problem, da vi forventer, at alle sager ved ankenævnet er afsluttet, på det tidspunkt hvor
domstolene forventes at acceptere foreningens sag som et gruppesøgsmål.
Ny uvildig undersøgelse af Løkken Sparekasse
Bestyrelsen i Løkken Sparebank A/S har efter samråd med Finansiel Stabilitet A/S besluttet at iværksætte
en uvildig advokatundersøgelse. Undersøgelsen skal belyse årsagerne til, at Løkken Sparekasse i marts 2009
måtte opgive sin selvstændighed og lade sig overtage af det statslige selskab Finansiel Stabilitet A/S. De
advokater, der skal forestå undersøgelsen, skal udarbejde en redegørelse, der kan danne grundlag for

Løkken Sparebank A/S’s vurdering af, om der er grund til at gøre et retligt ansvar gældende overfor
sparekassens tidligere bestyrelse, direktion, revisorer eller andre personer. Vi synes, dette er meget
positivt, da vi mener, at jo mere tingene omkring Løkken Sparekasses kollaps bliver undersøgt, jo bedre.
Hvad er næste skridt?
Næste skridt er at afvente svar fra Civilstyrelsen.
Når foreningen har modtaget svar fra Civilstyrelsen, vil bestyrelsen orientere nærmere herom.
Imødekommer Civilstyrelsen foreningens ansøgning om fri proces, hvad bestyrelsen som tidligere anført
absolut forventer, vil der umiddelbart herefter blive indgivet stævning til retten.
Til slut vil vi fra bestyrelsens side endnu engang takke for den store opbakning og alle de positive
tilkendegivelser, vi modtager.
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