Nyhedsbrev februar 2012
Kære Medlemmer og Garanter

Først og fremmest vil vi gerne ønske jer alle et godt nytår. Vi håber, I har fået en god start på 2012,
og at I lige som os ser frem til at fortsætte kampen mod den tidligere Løkken Sparekasse.
Dette nyhedsbrev indeholder vigtig information om sagen samt oplysninger om
generalforsamlingen 2012.
Dom over Løkken Sparekasse
Sidste år valgte vi at gå i retten mod den tidligere Løkken Sparekasse for at få rettens afgørelse af,
hvorvidt vi havde krav på tilbagebetaling af garantikapital. Stævningen og datoen for retssagen blev
offentliggjort efter forskrifterne, men der dukkede ikke nogen op til retsmødet, der påtog sig at have
taget over efter Løkken Sparekasse.
Retten i Hjørring har derfor den 30. december 2011 valgt at afsige dom over Løkken Sparekasse,
hvor foreningen fik fuldt medhold. Dommen blev afsagt som en såkaldt ”udeblivelsesdom”, idet
Løkken Sparekasse ikke mødte op og ikke har indleveret noget svarskrift i sagen.
Det betyder, at de garanter, der har tilmeldt sig gruppesøgsmålet, har fået medhold i, at den samlede
tilmeldte garantikapital på 114.114.000 kr. med tillæg af rente skal tilbagebetales.
Dommen kan findes på foreningens hjemmeside.
Dette er endnu et skridt i sagen, men for at kunne få tilbagebetalt garantikapitalen, er det
nødvendigt, at der er nogen, der bliver pålagt ansvaret for Løkken Sparekasse.
Udtagelse af stævning mod FS Finans A/S
Derfor vil foreningen en af de nærmeste dage udtage stævning mod FS Finans A/S (oprindeligt
Løkken Sparebank A/S), som efter vores mening har overtaget forpligtelserne.
Baggrunden er, at FS Finans A/S (der ejes af Finansiel Stabilitet A/S) har meddelt, at de ikke vil
anerkende de krav, der er afsagt dom for mod Løkken Sparekasse. LETT advokatfirma har på vegne
af foreningen hele tiden fastholdt, at FS Finans A/S er forpligtet til dette. Dette skyldes lov om
finansiel stabilitet (Bankpakke I), der var gældende på tidspunktet, da sparekassen blev overtaget.
Foreningen vil derfor udtage stævning mod FS Finans A/S, hvor vi påstår, at det statslige
datterselskab skal dække de krav, inkl. renter, som vi har opnået dom for overfor Løkken
Sparekasse.
Civilstyrelsen har bevilliget fri proces til at stævne FS Finans A/S. Der vil altså ikke blive tale om
ekstra udgifter for medlemmerne i forbindelse med denne stævning.

Det videre forløb
Efter at have modtaget stævningen skal FS Finans A/S indlevere et processkrift til Retten i Hjørring
om, hvordan de stiller sig i sagen.
Dommen mod Løkken Sparekasse er et vigtigt skridt i sagen, og vi ser frem til at FS Finans A/S
bliver inddraget. Vi vil dog gerne understrege, at selvom det er vigtigt, at der er afsagt dom, er det
ikke et afgørende skridt. Der vil stadig gå noget tid, før sagen bliver afsluttet, og det bliver endeligt
afgjort, om garantikapitalen skal tilbagebetales.
Generalforsamling 2012
Foreningens generalforsamling 2012 bliver afholdt lørdag d. 31. marts kl. 14.00 i Action House,
Industrivej 1, 9480 Løkken.
Vær opmærksom på at det er kun fuldgyldige medlemmer af foreningen, der har adgang til
generalforsamlingen. Husk at tilmelding skal ske forud for generalforsamlingen enten på mail
info@garantloekken.dk eller telefonisk til et af bestyrelsesmedlemmerne (telefonnumre kan findes
på foreningens hjemmeside)
Den officielle indkaldelse til generalforsamlingen er vedhæftet denne mail. (Hvis mere end et
medlem er tilmeldt foreningen på samme e-mail adresse, sender vi kun denne ene mail, men
indkaldelsen gælder i såfald alle tilmeldte medlemmer.)

Venlig hilsen
Bestyrelsen i foreningen Garantloekken

