Lett Advokatfirma
Adv. Henrik Puggaard
J.nr. 240452-2 RMN

NYHEDSBREV

Kære medlemmer og garanter

Fri proces til Foreningen Garantloekken
Civilstyrelsen har i en fax af 24. august 2010 til Lett Advokatfirma meddelt, at
foreningen bevilliges fri proces til som grupperepræsentant at anlægge et gruppesøgsmål mod Løkken Sparekasse.
Bevillingen fra Civilstyrelsens side omfatter foreningens primære ønske om at
føre et gruppesøgsmål mod Løkken Sparekasse og herigennem sikre garanterne
mulighed for at forfølge deres krav ved domstolene.
Afgørelsen er truffet i medfør af retsplejelovens § 329, hvorefter der kan meddeles fri proces, når særlige grunde taler for det, herunder når sagen er principiel og
har almindelig samfundsmæssig interesse.
Krav mod bestyrelsen i Løkken Sparekasse
Afgørelsen om fri proces omfatter foreløbigt ikke foreningens påstand overfor
bestyrelsen i Løkken Sparekasse. Civilstyrelsen begrunder dette med, at foreningen i sin ansøgning ikke har anført konkrete forhold, der kan begrunde et erstatningsansvar i forhold til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens krav mod bestyrelsen skyldes i første række garanternes behov for at
få placeret et ansvar for, hvad der skete i Løkken Sparekasse. I forhold til at få
dækket garanternes tab har et krav mod bestyrelsen dog alene været en sekundær
målsætning for foreningen. Af denne grund er foreningen uanset hvad glad for, at
Finansiel Stabilitet A/S på baggrund af en advokatundersøgelse har fundet anledning til at få prøvet spørgsmålet om eventuelt ansvar for bestyrelsen ved domstolene.
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Foreningen vil sammen med Lett Advokatfirma fastlægge, hvorvidt foreningen
bør forfølge fri proces til førelse af retssag mod bestyrelsen, hvilket foreningen
har en klagefrist på indtil 4 uger til at gøre.
Hvad er næste skridt
Foreningens bestyrelse er naturligvis meget glade for, at foreningen har opnået fri
proces til langt størstedelen af gruppesøgsmålet.
Det næste skridt er, at Lett Advokatfirma skal færdiggøre stævningen i lyset af
den udvikling, der har fundet sted, siden ansøgningen om fri proces blev indleveret for snart et år siden.
Når stævningen er færdiggjort, vil den blive indleveret til Retten i Hjørring, men
med anmodning om at sagen henvises til Vestre Landsret. Foreningen forventer,
at dette senest vil ske inden udgangen af oktober 2010.
Afsluttende
Afslutningsvis vil foreningens bestyrelse gerne takke foreningens medlemmer for
den store opbakning, som medlemmerne har ydet siden foreningen blev stiftet.
Afgørelsen om fri proces indebærer et væsentligt første skridt i at forfølge medlemmernes krav ved domstolene, men vejen er endnu lang, før der foreligger en
endelig domstolsafgørelse i sagen.
Foreningen og dens bestyrelse vil som hidtil fortsætte med at arbejde for medlemmernes sag og vil løbende orientere om udviklingen.
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