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Kære Med-Garanter,
Vi har haft travlt de sidste dage, og vi vil lige give jer alle en opdatering omkring, hvordan det går, og
hvad vores planer er.
Vi forventer, at alt det formelle omkring foreningen er på plads i næste uge. Næste uge vil også blive
brugt på dialog med forskellige advokater for at afklare hvilke muligheder vi har. Foreningen
Garantloekken dækker over mange typer garanter, og vi vil gerne sikre, at vi kan varetage alles interesser,
derfor er der mange vinkler, advokaterne skal kigge på.
Når vi har klarhed over den fremadrettede strategi, vil vi åbne for tilmelding til foreningen Garantloekken.
(På nuværende tidspunkt er vi stadig kun et netværk)
Der er en gruppe garanter, der har henvendt sig til advokat Jens Saabo for at få rådgivning omkring deres
situation. Garantloekken.dk er ikke involveret i denne henvendelse. Vi arbejder på at finde den bedste
løsning i forhold til rådgivning omkring fælles søgsmål, og vi har endnu ikke fundet ud af, hvem vi mener
bedst kan varetage vores interesser. Vi har dog allerede modtaget henvendelser fra og talt med en række
advokater, herunder Jens Saabo, der stiller sig til rådighed, og der vil komme en afklaring af, hvordan vi
griber en fælles sag an efter foreningsdannelsen.
Vi ved, at der er en række garanter, der har bragt deres sag til pengeinstitutankenævnet, men vi har
endnu ikke hørt om nogen afgørelser på området. Garantloekken.dk viderebringer naturligvis omgående
disse afgørelser, når de foreligger.
Vi arbejder på højtryk for at få alt på plads, så vi kan udsende nærmere information omkring foreningen i
næste uge, men vi modtager naturligvis fortsat registreringer til netværket på garantloekken.dk. Vi håber
på jeres forståelse for, at det tager lidt tid, før vi kan melde ud om konkrete tiltag. Vi prioriterer højt at få
fuld klarhed over, hvad vi gør, før vi melder ud, så garanterne kan få et konkret overblik over, hvad vi
planlægger og derfra kan beslutte, om I ønsker at deltage.
Vi samler fortsat spørgsmål fra garanterne, som vi sender til sparekassen. Indtil videre har sparekassen
være meget positive omkring dette og svaret på spørgsmålene. Svar på nye spørgsmål kan løbende ses
på www.garantloekken.dk
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