Nyhedsbrev oktober 2011
Kære Medlemmer og Garanter
Tilmeldingen til gruppesøgsmålet mod Løkken Sparekasse sluttede d. 1. september og markerede
samtidig afslutning på en intens og hektisk periode for bestyrelsen. Vi vil gerne sige rigtig mange
tak for de mange positive tilkendegivelser, vi har fået i forbindelse med tilmeldingen til
gruppesøgsmålet.
Status
Samtidig vil vi gerne give alle medlemmer en generel status om foreningen og gruppesøgsmålet i
tal:
Foreningen har nu 1.521 medlemmer.
Der er 1.325 medlemmer, der er tilmeldt gruppesøgsmålet.
Der er 196 medlemmer, der ikke er tilmeldt gruppesøgsmålet.
Foreningen har fået 133 nye medlemmer i løbet af tilmeldingsperioden.
Retten i Hjørring har fået tilsendt det materiale, de har ønsket fra os til den videre behandling af
sagen.
Udmeldelse
Hvis du af den ene eller anden årsag ikke har ønsket at deltage i gruppesøgsmålet, og ikke længere
ønsker at være medlemmer af foreningen, kan du sende en mail eller et brev til os. Så sørger vi for
at slette dig i vores kartotek, og du vil dermed ikke modtage yderligere henvendelser fra os.
Pengeinstitutankenævnet
Foreningen har fået oplyst, at Pengeinstitutankenævnet stadig har en del klagesager vedrørende
Løkken Sparekasse liggende. Det gælder både de ’gamle’ klager vedrørende opsigelse uden
udbetaling af garantikapital, men også klager vedrørende rådgivning.
Vi vil derfor gerne understrege, at man ikke kan have en verserende sag i Pengeinstitutankenævnet,
hvis man samtidig er tilmeldt gruppesøgsmålet mod Løkken Sparekasse.
Hvis du er med i gruppesøgsmålet og har en sag liggende hos Pengeinstitutankenævnet, skal du
omgående sørge for at få din sag afmeldt hos ankenævnet. Hvis sagen ikke bliver trukket tilbage fra
ankenævnet, kan du risikere at få problemer med dette senere i forløbet.
Hvis du skulle være så heldig at få din garantikapital udbetalt af FS Finans (tidligere Løkken
Sparebank), skal du skrive et brev til Retten i Hjørring og bede om at få lov til at udtræde af
gruppesøgsmålet. Da al tilmelding er overdraget til Retten har bestyrelsen desværre ikke mulighed
for at hjælpe med dette.
Det videre forløb
Næste skridt i sagen er, at Retten i Hjørring begynder at behandle sagen. Vi afventer dette med
spænding og vi vender naturligvis tilbage med information, når der er nyt i sagen.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i foreningen Garantloekken

