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Kære medlemmer og garanter
Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Foreningens ansøgning om fri proces er fortsat til behandling hos Civilstyrelsen,
og vi har fået oplyst, at man de forventer en afgørelse sidst i februar måned.
I mellemtiden er der den 19. januar 2010 blevet offentliggjort en række afgørelser
fra Pengeinstitutankenævnet omkring opsagt garantikapital i Løkken Sparekasse:
1) Garanter der har opsagt garantikapital i perioden mellem den 3. august 2008 og
den 3. november 2008:
Pengeinstitutankenævnet har i fem afgørelser om opsagt garantikapital i Løkken
Sparekasse fundet, at garanterne ikke havde krav på tilbagebetaling eller erstatning. Afgørelserne har nr. 211/2009, 212/2009, 216/2009, 221/2009 samt
223/2009, og kan alle findes på Pengeinstitutankenævnets hjemmeside:
http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser.aspx
Foreningen har drøftet afgørelserne med Lett Advokatfirma, der efter at have
gennemgået sagerne og ankenævnets præmisser fortsat er af den opfattelse, at garanternes krav i forhold til opsagt garantikapital bør medtages i gruppesøgsmålet,
således at det kan blive prøvet af domstolene.
Baggrunden herfor er, at afgørelserne i vid udstrækning bærer præg af, at have
handlet om andet, end det som de efter foreningens opfattelse burde, nemlig at
Løkken Sparekasse i forbindelse med opsigelsen af garantikapital enten har givet
den opsigende garant et udtrykkeligt løfte om udbetaling efter 3 måneder, eller
(ved ikke at tage forbehold for andet) en berettiget forventning om, at der ville ske
udbetaling efter 3 måneder. Sparekassen har ikke fulgt dette udtrykkelige eller
stiltiende løfte, og er dermed ansvarlig for det.
Sagerne burde således ikke have handlet om, hvorvidt garantikapital i retligt henseende er efterstillet kapital, og hvad dette indebærer. Det følger direkte af lov om
finansiel virksomhed, at garantikapital er efterstillet kapital.
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Sagerne burde tværtimod have handlet om, at hvis en garant opsiger garantikapital på et tidspunkt, hvor sparekassen ikke har suspenderet for indløsning (hvilket
Løkken Sparekasse ifølge sine vedtægter kunne gøre når som helst), og sparekassen bekræfter opsigelsen uden nogen form for oplysning eller bemærkning om, at
sparekassen dog forbeholder sig retten til ensidigt at beslutte, at man alligevel
ikke vil udbetale garantikapitalen, hvorvidt en sparekasse så efterfølgende kan
løbe fra et sådant udtrykkeligt/stiltiende løfte om udbetaling?
Foreningen og Lett Advokatfirma mener ikke, at dette er tilfældet, og finder, at
dette bør prøves ved en domstol, hvor parterne er ligevægtigt repræsenteret.
Pengeinstitutankenævnet har oplyst, at man er i gang med at undersøge, hvordan
de vil håndtere det videre forløb med de endnu ikke afgjorte sager, og at de vil
vende tilbage vedrørende dette snarest muligt.
2) Garanter der har opsagt garantikapital og 14 dage efter opsigelsesperiodens
udløb automatisk har fået midlerne genplaceret på en garantikapitalkonto:
Pengeinstitutankenævnet har i to afgørelser om automatisk genplacering af opsagt
garantikapital i Løkken Sparekasse fundet, at garanterne havde krav på tilbagebetaling heraf. Afgørelserne har nr. 181/2009 samt 201/2009, og kan alle begge findes på http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser.aspx
Løkken Sparebank A/S har på et bestyrelsesmøde besluttet at tage afgørelserne i
Ankenævnet til følge. Foreningen er i gang med at undersøge, om Løkken Sparebank A/S på baggrund af afgørelserne er indstillet på at honorere lignende sager,
uden at garanterne først skal igennem Pengeinstitutankenævnet. Foreningen vil
også forsøge at finde ud af, hvordan Løkken Sparebank A/S forholder sig til de
afgørelser, Pengeinstitutankenævnet har truffet i forbindelse med mindreåriges
køb af garantikapital i Spar Mors. Resultatet af ovenstående vil foreningen oplyse
nærmere om snarest muligt.
Selvom foreningen principielt ikke kan gå ind i den enkelte klage til Pengeinstitutankenævnet, er man som medlem naturligvis altid velkommen til at kontakte
foreningen via mail eller et telefonopkald til bestyrelsen og drøfte de generelle
aspekter i ens sag.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Garantloekken

Side 2

