Nyhedsbrev juli 2012
Kære medlemmer og garanter
Vi vil gerne med dette nyhedsbrev ønske alle medlemmer en rigtig god sommer med masser af
sport til dem, der interesserer sig for det.
Samtidig vil vi gerne give en opdatering på status i sagen.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev modtog vi i slutningen af april svarskrift fra FS Finans, hvor de
afviste at dække vores krav. LETT Advokatfirma har efterfølgende sendt deres kommentarer til FS
Finans’ svarskrift, og Retten i Hjørring har givet FS Finans frist til den 26. august 2012 til at
fremkomme med deres sidste skriftlige indlæg.
Vi forventer, at retten snarest muligt herefter sammen med LETT Advokatfirma og FS Finans’
advokater indkalder til et telefonisk retsmøde, hvor man får aftalt, hvordan det videre forløb i sagen
skal være.
Vi håber, at der snart kommer lidt mere gang i sagen, og vi vil naturligvis holde jer orienteret, når
der er nyt.
Som nævnt i det sidste nyhedsbrev har en garant i en sag ved Retten i Aalborg fået medhold overfor
FS Finans i, at FS Finans er ansvarlig for erstatning på Løkken Sparekasses vegne. FS Finans har
som forventet anket dommen til Vestre Landsret.
Vi har haft en del henvendelser fra garanter, der ville høre vores mening om denne sag, og om
hvorvidt det kan betale sig for dem at anlægge en individuel sag. (Du kan læse mere om fordele og
ulemper ved individuelle sager i foreningens nyhedsbrev fra maj 2012).
Ud fra de samtaler vi har haft, er det vores indtryk, at der er nogle ganske få, der seriøst overvejer at
starte deres egen sag, og dem vil vi naturligvis ønske det bedste for. Samtidig er der dog også
mange, der føler sig trygge ved at være med i gruppesøgsmålet sammen med en masse andre
garanter – ikke mindst fordi en individuel sag koster både tid og følelsesmæssig belastning. Vi står
derfor stadig som en stærk gruppe, selvom nogle vælger at køre deres sag individuelt.
Finanstilsynet offentliggjorde d. 3.juli 2012 en redegørelse om Løkken Sparekasse. I den skriver
Finanstilsynet, at de ikke finder grundlag for at politianmelde ledelsen eller bestyrelsen i Løkken
Sparekasse, men de retter alligevel en skarp kritik på en række punkter.
Finanstilsynet nævner blandt andet, at der har været væsentlige mangler i styringen af sparekassen
(herunder manglede forretningsgange), og at en række af de forretningsgange, Løkken Sparekasse
havde, ikke blev fulgt. Det er et lovkrav i lov om finansiel virksomhed (pgf. 71), at en finansiel
virksomhed skal have forretningsgange for væsentlige områder af deres forretning. Udover
manglende forretningsgange nævner Finanstilsynet også, at sparekassens kreditstyring har været
mangelfuld.
Finanstilsynet oplyser, at de ved inspektionen i sparekassen i juni og juli 2008 gav sparekassen 20
påbud om opstramninger, men at sparekassen ikke fulgte tilstrækkeligt op på dem.
Afslutningsvis konkluderer Finanstilsynet, at bestyrelsens og direktionens indsats generelt har været
mangelfuld, men de vurderer altså samtidig, at der ikke er grundlag for en politianmeldelse.

Foreningen er enig i kritikpunkterne i redegørelsen. Vi ser dog ikke nogen direkte forbindelse
mellem Finanstilsynets redegørelse og vores sag, fordi en eventuel politianmeldelse kunne føre til
en straffesag og der er stor forskel på en sådan sag i forhold til vores civile søgsmål.
Foreningen holder løbende øje med udviklingen i andre sager, der vedrører Løkken Sparekasse,
som f.eks. den retssag FS Finans har anlagt mod formanden og næstformanden for den tidligere
bestyrelse i Løkken Sparekasse. Vi er derfor også klar til at reagere, hvis der kommer domme, der
kan hjælpe i vores sag.
Hvis der kommer nyt i sager, der vedrører garanterne i Løkken Sparekasse, vil vi orientere jer
medlemmer hurtigst muligt.
Der har inden for de seneste uger været 3 afgørelser i Peneinstitutankenævnet vedrørende sager fra
Løkken Sparekasse. Sagerne har drejet sig om mindreårige, og de 2 har fået medhold, og en enkelt
er blevet afvist. Det er altså det samme mønster, som har været gældende hele tiden.
Det er vores opfattelse, at Pengeinstitutankenævnet er ved at være ved vejs ende med klager fra
garanter i Løkken Sparekasse.
Med ønsket om en god sommer
Bestyrelsen i foreningen Garantloekken

