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Kære medlemmer og garanter

Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Som vi skrev i det seneste nyhedsbrev, har Civilstyrelsen bevilliget fri proces til
foreningen til at anlægge et gruppesøgsmål mod Løkken Sparekasse.
Lett Advokatfirma (LETT) er i gang med at færdiggøre gruppesøgsmålsstævningen, og vi håber, at der kan udtages stævning ultimo oktober.
Klage til Procesbevillingsnævnet
Foreningen har besluttet at klage over Civilstyrelsens afgørelse om ikke at bevillige fri proces til foreningen til at anlægge et gruppesøgsmål mod bestyrelsen i
Løkken Sparekasse.
LETT har derfor på vegne af foreningen den 17. september 2010 indgivet en klage til Procesbevillingsnævnet. Når der foreligger nyt i klagesagen, vil vi orientere
om det.
Forældelse
En del af vores medlemmer har spurgt, om der er risiko for, at sagerne bliver forældede. Vi har derfor diskuteret dette med LETT.
På den ene side kan foreningen ikke definitivt garantere, at samtlige medlemmer
af foreningen i enhver henseende er sikret mod forældelse. På den anden side er
det dog foreningens og LETT’s opfattelse, at der i langt de fleste tilfælde, herunder de krav som Civilstyrelsen har bevilliget fri proces til at få prøvet ved en
domstol, tidligst kan blive tale om forældelse pr. den 1. januar 2011.
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Herudover er det foreningens og LETT’s opfattelse, at indlevering af gruppesøgsmålsstævningen til Retten vil afbryde forældelsen for samtlige de krav, som
er omfattet af den ramme for gruppesøgsmålet, som Retten til den tid måtte fastsætte. Under hensyn til at stævningen forventes indleveret allerede efter efterårsferien, er risikoen for forældelse således efter vores opfattelse minimal.
Der bør for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at ovenstående ikke udgør
nogen garanti eller indeståelse imod forældelse for den enkelte garant.
Pengeinstitutankenævnet
Vi er via enkelte medlemmer blevet opmærksom på, at Pengeinstitutankenævnet
har stillet nogle af garanternes klagesager i bero i lyset af Civilstyrelsens afgørelse om fri proces til foreningen.
På den baggrund har foreningen og LETT været i kontakt med Pengeinstitutankenævnet, som efterfølgende har skrevet til foreningen og forklaret nærmere om
ankenævnets beslutning. Brevet kan læses på vores hjemmeside
www.garantloekken.dk.
Pengeinstitutankenævnets brev er på foreningens vegne blevet besvaret af LETT.
Dette brev kan også læses på foreningens hjemmeside. Som det fremgår af brevet,
mener hverken vi eller LETT, at der op nuværende tidspunkt er belæg for at sætte
garanternes klagesager i bero.
De garanter, som har en klagesag ved Pengeinstitutankenævnet, må således agere
som hidtil og uafhængigt af foreningens kommende indlevering af en gruppesøgsmålsstævning til Retten.
Hvad er næste skridt?
Næste skridt i sagen er at gruppesøgsmålsstævningen færdiggøres og herefter indleveres til Retten.
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