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Kære medlemmer og garanter

Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Foreningens ansøgning om fri proces er fortsat til behandling hos Civilstyrelsen.
Siden sidste nyhedsbrev har Lett Advokatfirma modtaget og besvaret to skrivelser
fra advokat Anker Laden-Andersen, der repræsenterer bestyrelsesmedlemmerne i
Løkken Sparekasse. I skrivelserne anfører advokat Anker Laden-Andersen, at han
på sine klienters vegne ønsker at kommentere ansøgningen om fri proces overfor
Civilstyrelsen, idet han ikke finder, at foreningens (medlemmernes) krav mod
bestyrelsesmedlemmerne er berettiget eller kan fremføres som et gruppesøgsmål.
Lett Advokatfirma har på foreningens vegne svaret advokat Anker LadenAndersen, at foreningen selvsagt ikke er enig, og at kravene i det hele er berettigede og kan fremføres under et gruppesøgsmål. Endvidere har Lett Advokatfirma
på foreningens vegne anført, at såfremt advokat Anker Laden-Andersen ikke er
enig heri, kan han gøre dette gældende ved domstolene, hvorimod foreningen har
vanskeligt ved at se, hvilken relevans sådanne indsigelser har i forhold til foreningens ansøgning om fri proces efter retsplejelovens § 329, som indebærer, at der
kan meddeles fri proces i sager, som har principiel karakter og/eller almindelig
offentlig interesse.
Samtidig har Lett Advokatfirma på foreningens vegne skrevet til Civilstyrelsen og
anmodet om, at foreningen får adgang til at kommentere på advokat Anker Laden-Andersen’s eventuelle bemærkninger til ansøgningen om fri proces, og at der
under alle omstændigheder fastsættes en kort frist for såvel advokat Anker LadenAndersen som foreningen til at gøre dette, idet ansøgningen om fri proces vedrører mere end 1.500 mennesker, hvoraf flere er pensionister, der alle afventer Civilstyrelsens beslutning.

Udtalelser i medierne
Foreningen har modtaget en række spørgsmål fra sine medlemmer på baggrund af
udtalelser i medierne foretaget af advokat Anker Laden-Andersen omkring berettigelsen af foreningens (medlemmernes) krav mod bestyrelsesmedlemmerne i
Løkken Sparekasse.
Foreningens bestyrelse har den klare aftale med Lett Advokatfirma, at det kun er
foreningens advokat, der kommenterer på juridiske forhold, og Lett Advokatfirma
har den klare holdning, at det ikke gavner nogen af sagens parter, at juraen procederes via medierne.
Såfremt advokat Anker Laden-Andersen er af den opfattelse, at hans klienter pr.
automatik skal frifindes, hvis andre (f.eks. Løkken Sparekasse) end Anker LadenAndersen’s egne klienter er erstatningsansvarlige for det samme tab, kan han gøre
dette gældende for domstolene, hvor det vil blive imødegået af Lett Advokatfirma
på foreningens vegne. Det er åbenbart, at foreningens medlemmer ikke skal have
erstatning for mere end deres tab, men dette er selvsagt ikke ensbetydende med, at
foreningen ikke kan gøre et krav gældende overfor både bestyrelsen og sparekassen. Hvis domstolene herefter finder, at både bestyrelsen og sparekassen er erstatningsansvarlige, er det Retten, der afgør, hvem der i det indbyrdes forhold mellem
bestyrelsen og sparekassen endeligt skal betale erstatningen helt eller delvist. Hvis
advokat Anker Laden-Andersen mener, at bestyrelsen i dette tilfælde helt skal
friholdes fra erstatning, og at sparekassen derfor skal bære det fulde ansvar, kan
han gøre dette gældende overfor Retten. Det samme gælder spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmernes ansvar for ledelsen af sparekassen, herunder en efter foreningens opfattelse noget bagvendt argumentation om, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skulle kunne ifalde ansvar for deres ledelse af sparekassen, fordi Finanstilsynet ikke ’advarede’ bestyrelsen. Det øverste ledelsesansvar i en sparekasse
påhviler bestyrelsen, ikke Finanstilsynet, og bestyrelsen kan efter foreningens
opfattelse ikke undsige sig dette ansvar ved at kaste aben videre til et offentligt
tilsynsorgan.
På ét punkt er foreningen og Lett Advokatfirma dog enig med advokat Anker Laden-Andersen’s udtalelser til medierne. Nemlig i den henseende at advokat Anker
Laden-Andersen sidestiller salg af garantikapital i en sparekasse med salg af aktier i en bank.
Foreningen vil fremadrettet ikke foretage flere kommenteringer af juridiske forhold fremført i medierne. Denne del varetages af foreningens advokat og sker
overfor Retten.

Side 2

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, hvad foreningen som tidligere anført har enhver tillid til at Civilstyrelsen vil gøre, vil der
umiddelbart herefter blive indgivet stævning til Retten.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Garantloekken
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