Kære medlemmer og garanter
Vi håber, at alle har haft en god sommer. Vi vil gerne give en orientering om, hvor vores sag mod Finansiel Stabilitet står pt.
Status på foreningens gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet
Tidligere på året fik vi meddelelse om, at Finansiel Stabilitets daværende advokat skulle udtræde af vores sag, og at advokat
Lotte Eskesen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel fremadrettet skulle varetage Finansiel Stabilitets interesser i sagen.
Det betyder dermed, at det er det samme advokatfirma, der skal varetage både Finansiel Stabilitets interesser i sagen mod
ledelsen og revisionen i den tidligere Løkken Sparekasse, samtidig med at de skal varetage Finansiel Stabilitets interesser i
vores sag imod Finansiel Stabilitet. Advokatfirmaet skal altså både argumentere for ledelsens beslutninger i vores sag,
samtidig med at de skal forsøge at gøre ledelsen erstatningsansvarlige i en anden. Efter vores mening en lidt speciel
situation, men det har vi naturligvis ingen indflydelse på.
Det er dog ikke for meget sagt, at Finansiel Stabilitets nye advokat har lagt hårdt ud i sin nye rolle som advokat for
Finansiel Stabilitet.
Brev til Civilstyrelsen
Den 18. marts 2014 sendte advokaten et brev til Civilstyrelsen, hvori hun gjorde indsigelse mod den frie proces, som
Civilstyrelsen bevilgede os den 25. marts 2011. Det er den bevilling, der blev givet i forbindelse med, at der i efteråret 2010
opstod usikkerhed om, hvorvidt Finansiel Stabilitet ville varetage Løkken Sparekasses interesser i vores sag mod
sparekassen.
Vore advokater, LETT Advokatfirma, tilbageviste den 1. april 2014 i et brev til Civilstyrelsen alle Finansiel Stabilitets
påstande, om at vores frie proces ikke var gyldig.
På trods af det afgjorde Civilstyrelsen den 4. juni 2014 sagen til fordel for Finansiel Stabilitet, hvilket vi var uenige i, og vi
sendte derfor en klage over afgørelsen til Procesbevillingsnævnet. Baggrunden for at det lykkedes at så tvivl om
gyldigheden af vores fri proces er en juridisk detalje om, hvorvidt vi skulle have inddraget Finansiel Stabilitet i sagen mod
Løkken Sparekasse, eller om vi skulle have startet en ny sag mod Finansiel Stabilitet.
Den 25. september 2014 fik vi afgørelsen fra Procesbevillingsnævnet, der desværre stadfæstede Civilstyrelsens afgørelse.
Det betyder, at vi lige nu reelt står uden fri proces til at føre Garantloekkens sag mod Finansiel Stabilitet videre, men vores
advokater vurderer, at Civilstyrelsen vil meddele fri proces, hvis der ansøges på ny, da den første meddelelse om fri proces
ellers ikke vil give mening.
Vi har derfor sendt en helt ny ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen, så vi kan komme videre i vort arbejde med at
forsøge at få udbetalt erstatning for vores tabte garantikapital.
Vores erfaring siger os dog desværre, at der vil gå et godt stykke tid, inden vi har svar på ansøgningen om fri proces.
Telefonisk retsmøde
Samtidig med dette forløb blev der den 25. april 2014 afholdt et telefonisk retsmøde ved Retten i Århus. På retsmødet
bekræftede Finansiel Stabilitets nye advokat, at hun også ville protestere imod, at sagen bliver anlagt som et gruppesøgsmål.
Det blev derfor aftalt, at begge advokater skulle afgive et processkrift vedrørende dette. Fristerne for aflevering af
processkrifter blev aftalt således, at Finansiel Stabilitets advokat skulle aflevere sit processkrift senest den 29. maj 2014, og
vores advokat skulle aflevere sit processkrift senest den 27. juni 2014.

Et nyt telefonisk retsmøde blev aftalt til den 3. juli 2014.
Processkrift fra Finansiel Stabilitet
Den 26. maj sendte Finansiel Stabilitets advokat et mere end 100 siders processkrift, inkl. bilag, til Retten i Århus. Af
processkriftet fremgår det blandt andet, at Finansiel Stabilitets advokat, som nævnt oven for, ville gøre gældende, at sagen
ikke efter Finansiel Stabilitets opfattelse er egnet til at blive behandlet som et gruppesøgsmål. Det fremgår også af
processkriftet, at Finansiel Stabilitet vil gøre gældende, at sagen er forældet.
Begge dele er vi naturligvis meget uenige i, hvilket vi vil gøre gældende i vores processkrift, som vil blive afleveret til
Retten i Århus, når vi har fået en ny fri proces.
Telefonisk retsmøde
Den 3. juli blev der som aftalt afholdt endnu et telefonisk retsmøde ved Retten i Århus.
Da dette telefoniske retsmøde blev afholdt, inden den endelige afgørelse vedrørende fri proces blev truffet, blev den videre
behandling af sagen sat i bero, og der blev i stedet aftalt et nyt telefonisk retsmøde den 6. november 2014.
Vi kan vist roligt sige, at vi langt fra haft den medvind, vi kunne have ønsket os på det seneste. Det har indtil nu været en
både lang og sej omgang at forsøge at skaffe garanterne erstatning for deres tabte garantikapital, og vi må håbe, at tingene
bliver noget lettere for os fremover. Det vi dog kan glæde os over er, at problemerne ikke skyldes, at vores grundlæggende
argumenter og krav er blevet afvist. Det skyldes i stedet en række juridiske detaljer, der nu engang tager tid. Derfor er vi
fortsat optimistiske og kæmper videre. Fra foreningens side kan vi love, at vi fortsat vil gøre alt, hvad vi kan, for at få et
positivt resultat ud af vores anstrengelser.
Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at hverken foreningen Garantloekkens medlemmer eller bestyrelse
hæfter for mere end det kontingent, der allerede er indbetalt. Det betyder, at der ikke er nogen risiko for, at man som
medlem af foreningen Garantloekken kan blive afkrævet et beløb i forbindelse med, at foreningen lige nu mangler at få
bevilget en ny fri proces.
Vi vender naturligvis tilbage, når der er nyt i sagen.
Generalforsamling
Til slut vil vi gerne takke for den store opbakning på vores generalforsamling d. 29. marts 2014, hvor ca. 150 medlemmer
deltog. I bestyrelsen er vi meget imponerede over, at så mange af foreningens medlemmer tager sig tid til at deltage i
generalforsamlingen, når der i det forløbne år ikke er sket de store fremskridt i vores sag mod Finansiel Stabilitet.
Referatet fra generalforsamlingen samt årsregnskabet og beretningen er lagt ud på foreningens hjemmeside
www.garantloekken.dk.
Venlig hilsen
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