Kære Medlemmer og Garanter

Vi håber, at alle har haft en god sommer. Vi vil gerne give en status på sagen og en række andre
emner, der vedrører Løkken Sparekasse.

Foreningen Garantloekkens sag mod Finansiel Stabilitet
Som nævnt i sidste nyhedsmail står sagen i øjeblikket der, at det skal afgøres, hvilken domstol der
skal behandle vores gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet. Vores ønske er at få Vestre Landsret
til at behandle sagen. Der er desværre endnu ikke truffet en beslutning om dette.
Vi er dog kommet så langt, at den endelige afgørelse, af hvor sagen skal foregå, nu ligger hos
Vestre Landsret.
Vi vender naturligvis tilbage, når Vestre Landsret har truffet en afgørelse.

Flere individuelle retssager
Selvom individuelle retssager ikke har nogen betydning for vores gruppesøgsmål, vil vi gerne give
en oversigt over de sager, garanter har ført omkring dårlig rådgivning i Løkken Sparekasse:
Siden sidste nyhedsmail er vi blevet bekendt med endnu to individuelle retssager mod Finansiel
Stabilitet for dårlig rådgivning i Løkken Sparekasse.
Retten i Roskilde har den 27. februar 2013 afsagt en dom, der giver garanterne medhold i deres krav
om tilbagebetaling af 400.000 kr. Denne sag er efterfølgende anket til Østre Landsret af Finansiel
Stabilitet. Ankesagen er berammet til behandling den 26. marts 2014.
Retten i Århus har den 2. juli 2013 afsagt en dom, der giver Finansiel Stabilitet medhold i, at
garanten har fået den fornødne rådgivning af Løkken Sparekasse i forbindelse med tegning af
garantikapital. Denne dom er ikke anket efterfølgende.
Retten i Ålborg har i den i sidste nyhedsmail omtalte sag den 12. september afsagt en dom, der
giver Finansiel Stabilitet medhold. Denne sag er ikke anket.
Vi er ikke bekendt med nye individuelle retssager mod Finansiel Stabilitet.

Artikler i Nordjyske

Nordjyske Medier har hen over sommeren skrevet en del artikler om de mange ting, der foregik i
Løkken Sparekasse i årene op til sparekassens kollaps. Nordjyskes artikler er bl.a. dokumenteret
ved kopier af bestyrelses-, ledermøde- og morgenmødereferater.
Artiklerne fra Nordjyske er lagt ud på foreningens hjemmeside www.garantloekken.dk
Foreningen Garantloekken er også i besiddelse af en kopi af disse mange dokumenter, idet vi både
er i besiddelse af Finansiel Stabilitets stævning på ca. 260 sider med tilhørende bilag på knap 1.000
sider mod ledelsen og revisionen i Løkken Sparekasse.

Danmarks Radio
Danmarks Radio har i de seneste måneder arbejdet på en række udsendelser om nogle af de
ejendomsspekulanter, som drænede flere pengeinstitutter for milliarder af kroner. Som bekendt var
der også mange af disse spekulanter, der ’besøgte’ Løkken Sparekasse, og som dermed var
medvirkende til sparekassens kollaps.
Datoerne for udsendelserne er nu endelig fastlagt således, at den første udsendelse kommer på
skærmen mandag den 18. november 2013 . De 4 udsendelser vil alle blive sendt mandag aften kl.
20.00. Udsendelsen der vedrører Løkken Sparekasse sendes som den tredje af udsendelserne.
Den fra Kontant og TV-Avisen kendte journalist Kåre Quist er ’styrmand’ på udsendelserne.

