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Kære Med-Garanter,
Der er nu gået en uge, siden garantloekken.dk gik i luften, og på den tid har vi fået kontakt til mere end
1000 garanter, dvs. mere end 20% af det samlede antal garanter. Samtidig har vi fået en væsentlig bedre
forståelse for garanternes situation gennem jeres mange mails, og vi har gennem medierne og Løkken
Sparekasses udtalelser fået en bedre idé om, hvordan sparekassens og garanternes situation er lige nu.
Det er næppe gået mange af jer forbi, at torsdagens presseomtale har været meget dyster for garanterne.
Sparekassens bestyrelse har meldt ud, at der nu kun er en forhandlingspartner tilbage, og at der er dermed
kun er én resterende mulighed for at redde garanternes penge.
Fra garantloekken.dk vil vi dog pointere, at pengene stadig ikke er tabt. Løkken Sparekasse forhandler
fortsat, og der er derfor stadig håb om en positiv løsning for garanterne. Løkken Sparekasse oplyser selv, at
de gør deres yderste for at sikre garantikapitalen.
Dialog med sparekassen
Det er yderst positivt, at Løkken Sparekasse er begyndt i højere grad at kommunikere både med medierne,
men også direkte med garantloekken.dk. Det giver os mulighed for at få svar på vores spørgsmål, samt et
bedre indblik i situationen.
Sparekassen har udnævnt en pressetalsmand, og vi håber, det betyder, at der i højere grad vil flyde
information fra Løkken Sparekasse, når de har mulighed for det under samtidig hensyntagen til
forhandlingerne.
I første omgang har sparekassen besvaret en række spørgsmål, som garantloekken.dk har modtaget fra
garanterne. Spørgsmålene og svarene er tilgængelige på hjemmesiden.
(www.garantloekken.dk/top10.html)
Tre typer garanter indenfor garantloekken.dk
Gennem alle de mails vi har modtaget, har vi kunne identificere, at der i hovedtræk findes tre typer
garanter, hvoraf garantloekken.dk naturligvis er netværk for dem alle.
Den første gruppe er garanter, der har kendt til risikoen ved at investere i garantikapital, men som er dybt
overraskede over den pludselige udmelding om, at Løkken Sparekasse var i problemer. De har været
opmærksomme gennem den seneste tids kriser i finanssektoren, men har ikke fundet det nødvendigt at
stille spørgsmålstegn ved Løkken Sparekasse soliditet grundet sparekassens løbende udmeldinger om, at
sparekassen var solid.
Den anden gruppe er garanter, der føler sig forkert vejledt omkring garantikapitalen. De er aldrig blevet
oplyst om, at pengene var såkaldt ”risikovillig” kapital. De er således ikke blevet oplyst om, at pengene
kunne tabes og har derfor set garatikapitalen som en almindelig højrentekonto med opsigelsesfrist.
Den tredje gruppe er garanter, der enten har følt sig utrygge på grund af markedet eller har skullet bruge
deres penge og derfor har bedt om at få pengene udbetalt, men som ikke har nået at få dem før

udbetalingsstoppet i november. En del af disse garanter har inden stoppet for udbetaling fået bekræftet, at
de ville få deres penge udbetalt ved opsigelsesperiodens udløb. Vi har kendskab til en række garanter har
bragt deres sag for pengeinstitutankenævnet for at få en afgørelse om, hvorvidt det er lovligt for
sparekassen at tilbageholde penge, der er blevet ønsket udbetalt før udbetalingsstoppet. Løkken
Sparekasse svarer i øvrigt på et spørgsmål vedrørende dette på vores hjemmeside under garanternes
spørgsmål.
Hvis det skulle komme til et helt eller delvist tab af garantikapitalen, vil garantloekken.dk naturligvis
varetage alle garanters interesser, uanset hvilken oplevelse de har af situationen.
Garantloekken.dk forbereder sig
Selvom garantloekken.dk fortsat håber på en positiv udgang på situationen, ser vi os nødsaget til at
foretage visse indledende manøvrer baseret på torsdagens dystre udmeldinger i pressen. Vi er dermed i
gang med at tage kontakt til advokater på området, der kunne være interesserede i at føre vores sag.
Hvis der er nogen, der sidder inde med relevante kontakter til jurister, eller måske selv er uddannet jurist,
hører vi meget gerne fra jer.
Vi gør samtidig klar til at stifte foreningen garantloekken baseret på det nuværende netværk. Vi er parate til
at danne en bestyrelse og til at tage kontakt til de mange af jer, der har tilbudt jeres hjælp. Vi har modtaget
forskellige former for dokumentation fra en række garanter, og den er vi ved at samle, så vi har noget mere
substantielt at præsentere for både advokat og bestyrelse.
Hvis dette bliver nødvendigt, vil alle garanter i netværket naturligvis få yderligere information.
Tak for opbakning
Finansforbundet og Børsen kunne i denne uge fortælle Løkken Sparekasses medarbejderes side af
historien, idet tillidskvinde Birgitte Gaarden udtalte sig om sidste uges chok. Medarbejderne var inden da
ikke blevet informeret om, hvor kritisk situationen var og på trods af, at arbejdspladser er på spil, udtaler
Birgitte Gaarden sin støtte til garanterne:
"Sparekassens første prioritet er at sikre garantkapitalen, så de kunder - og også mange af os medarbejdere
- som har investeret i garantbeviser, kan slippe for tab eller få reduceret tabene så meget som muligt.
Dernæst drejer det sig om at redde vores job.”
Garantloekken.dk sætter utrolig stor pris på medarbejdernes opbakning af garanterne, og vi beklager i
allerhøjeste grad, at medarbejderne ud over garantikapital også har deres job på spil.
Garantloekken.dk’s rækkevidde
Garantloekken.dk har haft nogle problemer med at sprede kendskabet til netværket over hele landet.
Nordjyske Stifttidende var først til at køre historien og har også været den avis, der har bidt sig bedst fast i
historien og næsten dagligt bringer nyheder omkring sparekassens tilstand. Vi har været utroligt glade for
den mediedækning, både fordi den har ført til bredt kendskab til garantloekken.dk i lokalområdet, men
også fordi andre medier har optaget historien efterfølgende.

Således bragte Børsen onsdag en artikel med direkte link til garantloekken.dk, så nu håber vi, at denne
landsdækkende artikel samt mund-til-mund metoden vil bringe os i kontakt med endnu flere garanter fra
resten af landet. Vi har en rigtig god og solid base, men jo flere vi bliver, jo bedre.
Sammen er vi stærkere.
Med et fortsat håb om en positiv løsning på situationen,
Søren Møller & Kristian Andersen
info@garantloekken.dk

