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Kære medlemmer og garanter

Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Foreningens ansøgning om fri proces er fortsat til behandling hos Civilstyrelsen.
Civilstyrelsen har meddelt Lett advokatfirma (LETT), at man ikke kan sige, hvornår der træffes en afgørelse. Vi er naturligvis stærkt utilfredse med dette.
Den 29. april 2010 har Finansiel Stabilitet A/S offentliggjort en undersøgelsesrapport, som efter anmodning fra selskabet er blevet udarbejdet af advokaterne
Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre.
Undersøgelsesrapporten og pressemeddelelsen kan ses på såvel Finansiel Stabilitet A/S’s hjemmeside (www.finansielstabilitet.dk) samt på foreningens hjemmeside (www.garantloekken.dk).
Undersøgelsesrapporten
Undersøgelsesrapportens konklusioner er, at sparekassens direktion, bestyrelse og
revision alle har handlet ansvarspådragende overfor sparekassen. Det vil sige, at
de kan stilles til ansvar for sparekassens situation.
Det nævnes endvidere i undersøgelsesrapporten, at de væsentligste årsager til sparekassens sammenbrud var følgende:
-

En høj risikoprofil
Mangelfuld kreditstyring og kreditsagsbehandling
Negativ udvikling på ejendomsmarkedet

København

Århus

Kolding

Rapportens betydning for garanterne i Løkken Sparekasse
LETT har gennemgået undersøgelsesrapporten og har på denne baggrund meddelt
foreningens bestyrelse, at rapporten i meget vidt omfang bekræfter det udviklingsforløb i årene 2006-2009, som også er beskrevet i det stævningsudkast, som foreningen tidligere har sendt til sparkassen og dennes bestyrelse, og som også har
dannet grundlag for foreningens ansøgning om fri proces hos Civilstyrelsen.
På baggrund af undersøgelsesrapportens oplysninger, herunder bl.a. at sparekassen allerede i 2006 modtog en advarsel og påtale fra Finanstilsynet, har LETT
endvidere meddelt foreningens bestyrelse, at disse oplysninger vil blive indarbejdet i den endelige stævning for domstolene. Det får bl.a. den følge, at det vil blive
gjort gældende, at tegning af garantikapital fra et tidligere tidspunkt end anført i
det hidtidige stævningsudkast må anses for ugyldigt, idet sparekassen og dens
ledelse ikke har oplyst omverdenen, herunder garanterne, om sparekassens reelle
økonomiske situation og risici.
I forhold til spørgsmålet om det generelle rådgivningsansvar i forbindelse med
tegning af garantikapital har LETT på foreningens vegne stedse overfor sparekassen og dennes bestyrelse fastholdt, at et rådgivningsansvar ved tegning af garantikapital ikke med mening kan reduceres til et spørgsmål, om hvorvidt en garant
har eller burde have indset, at der var en risiko forbundet med at være garant. Det
afgørende er, hvorvidt rådgivningen har indebåret en retvisende og fyldestgørende
beskrivelse af risikoen ved garantikapital i den konkrete sparekasse.
Risikoen ved garantikapital i Løkken Sparekasse blev af sparekassen betegnet
som værende ikke-eksisterende eller i bedste fald ”hypotetisk”.
I overensstemmelse med hvad foreningen har gjort gældende i stævningsudkastet,
anføres det i undersøgelsesrapporten, at sparekassen i 2006-2009 reelt havde en
høj risikoprofil, hvilket primært skyldtes, at sparekassen i denne periode havde en
vækst i udlån og garantier, som var langt over gennemsnittet i sammenlignelige
pengeinstitutter. Væksten skyldtes i al væsentlighed forøgede udlån og garantier
til ejendomsprojekter uden for sparekassens lokalområde.
Undersøgelsesrapporten bekræfter således indirekte det, vi har nævnt i stævningsudkastet, ifølge hvilket sparekassen solgte sin garantikapital, en investering som i
hvert fald i 2006-2009 var udtryk for en høj risiko, som værende en investering
med en ”hypotetisk” risiko. Det er efter både foreningen og LETT’s opfattelse
vildledende og ansvarspådragende rådgivning.
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Undersøgelsesrapporten er ikke en domstolsafgørelse
Vi vil afslutningsvist understrege, at undersøgelsesrapporten og dens konklusioner ikke er en dom.
Undersøgelsesrapporten er bestilt og betalt af det statsligt ejede selskab Finansiel
Stabilitet A/S udelukkende med henblik på at opnå de to undersøgende advokaters
opfattelse af, hvorvidt der måtte være grundlag for, at Finansiel Stabilitet A/S kan
rejse krav mod sparekassens ledelse og revisor.
Selvom vi naturligvis er glade for, at undersøgelsesrapporten i meget vidt omfang
bekræfter den beskrivelse af de faktiske omstændigheder, som også er indeholdt i
stævningsudkastet, bør det også nævnes, at hverken sparekassen eller dens ledelse/revisor er erstatningsansvarlige overfor hverken Staten eller garanterne i Løkken Sparekasse, før dette er fastslået af en domstol.
Foreningen vil - som hidtil - fortsætte sit arbejde for at medlemmerne får prøvet
deres sag ved domstolene.
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