Nyhedsbrev fra Garantloekken December 2016
Kære Medlemmer og Garanter

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2016 for dels at udarbejde et
nyhedsbrev, drøfte status og for at lægge en overordnet plan for 2017.

Status november 2016
Det er væsentligt for os at komme med en tilkendegivelse af, at vi fortsat har fuld tillid til LETT
advokaterne og bakker op om deres arbejde.
Foreningen har endnu ikke fået tilladelse til at køre et gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet, hvilket blev
afgjort i den kendelse, som retten i Århus afsagde den 11. marts 2016.
Vores advokat har anket den kendelse til Vestre Landsret.
Den 27. oktober 2016 fik vores advokat besked fra Vestre Landsret om, at formalitetsprocedure vedrørende
godkendelse af gruppesøgsmålet er fastsat til 28. marts 2017 kl. 9-15 og 29. marts 2017 kl. 9-12. Det bliver

rigtig spændende at se, hvilken kendelse Vestre Landsret kommer frem til, altså om vi får tilladelse
til at køre sagen som et gruppesøgsmål.
Formalitetsprocedure betyder et møde, hvor parterne over for retten kan komme med hver deres syn på,
hvordan sagen skal forberedes og tilrettelægges
Vi må desværre forudse, at den afgørelse/kendelse ikke når at blive afsagt inden den årlige
generalforsamling 2017, som i henhold til vedtægterne skal finde sted inden 1. april, så derfor har vi
udtænkt følgende plan for første halvår af 2017.

Plan for 2017 og frem
•
•
•

Marts 2017: Ordinær generalforsamling
April: Kendelse fra Vestre Landsret om vi må køre sagen som gruppesøgsmål eller vi ikke må
April /maj 2017: Ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling inden 1. april 2017
Kendelsen fra Vestre Landsret bliver sandsynligvis ikke afsagt inden vi - i henhold til vedtægterne - skal
holde den ordinære generalforsamling, derfor undersøger vi i øjeblikket, om vi har mulighed for at udskyde
den ordinære generalforsamling til april/maj 2017. Har vi ikke mulighed for at udskyde
generalforsamlingen, bliver vi sikkert nødt til at afholde både en ordinær generalforsamling og en
ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, når vi har kendelsen fra
Vestre Landsret

Ekstraordinær generalforsamling – hvorfor?
Årsagen til, at der er behov for en generalforsamling efter Vestre Landsret afgørelse, er at afgørelsen:
•
•

Enten kan gå os imod – altså afslag på at måtte køre sagen som gruppesøgsmål
Eller at vi kan få helt eller delvist medhold i at køre sagen som gruppesøgsmål

Hvad enten kendelsen går os imod eller vi får medhold, så er der nogle ting vi skal have
generalforsamlingens stillingtagen til.
Hvis vi får medhold i at køre sagen som gruppesøgsmål, bliver vi også nødt til at drøfte kontingent igen.
Foreningen har dog økonomi til at køre en generalforsamling til - inden kassen er tom.

Hvad skal der ske hvis kendelsen i Vestre Landsret går os imod?
Hvis vi ikke får medhold i, at vi kan køre sagen som gruppesøgsmål, så skal generalforsamlingen beslutte
om Foreningen Garantloekken skal nedlægges.
Konsekvensen af afslaget er, at den enkelte garant har 1 år - fra den dato kendelsen er afsagt i Vestre
Landsret - til eventuelt at starte et individuelt søgsmål, inden sagen bliver forældet.

Hvad skal der ske hvis vi får helt eller delvist medhold i Vestre Landsret?
Hvis vi får hel eller delvis medhold i at sagen kan køre som et gruppesøgsmål, så siger erfaringen, at det kan
tage op til ca. 3 måneder efter Vestre Landsrets kendelse, før Byretten i Århus åbner en såkaldt
ÅBNINGSUNDERRETNING, som er en offentliggørelse og indkaldelse til de garanter, der opfylder
forholdende i kendelsen, til at tilmelde sig endeligt.
Man har sandsynligvis omkring 3 måneder til melde sig, og så er vi ca. i oktober 2017.
Det næste skridt vil være, at Byretten vil starte hovedforhandling, og det vil erfaringsmæssige ligge
omkring 24-26 måneder senere, altså sidst i 2019, hvor vi så kan forvente en afgørelse for de sager, der kan
køre som gruppesøgsmål.
En dom/afgørelse kan ankes til Landsretten, hvorefter der igen kan gå 24-26 måneder, inden Landsretten
kommer med en ny afgørelse, og så er vi omkring årsskiftet 2021/2022.

God jul og godt nytår
Vi har med dette nyhedsbrev givet en status hvor vi er lige nu, og hvor vi er på vej hen.
Vi har også forsøgt at give et bud på den tidshorisont, vi kan stå overfor, hvis sagen skal køre hele vejen
igennem retssystemet, og hvis der ikke bliver indgået forlig inden. Selvom det kan virke som en lang vej at
gå endnu, har vi ikke tabt hverken modet eller forventninger til et positivt udfald, og med disse
slutbemærkninger vil vi i bestyrelsen ønske alle garanter og medlemmer en rigtig god jul og et godt og
forhåbentligt lykkebringende nytår.

