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Bestyrelsen i Garantloekken har nu haft lejlighed til at drøfte den udarbejde vurdering med foreningens advokater.
Vurderingen omfatter flere forskellige problemstillinger, hvoraf nogle vedrører
samtlige garanter, mens andre alene vedrører enkelte grupper af garanter, f.eks.
garanter der havde opsagt deres garantikapital, da sparekassen suspenderede for
indløsning.
Bestyrelsen har på baggrund af vurderingen og drøftelsen med advokaterne besluttet, at foreningen skal gå videre med sagen.
Vurderingen
Vurderingen er blevet udarbejdet af Lett Advokatfirma, der er et af Danmarks
førende advokatkontorer.
Vurderingens formål har været at undersøge, om der ud fra de foreliggende oplysninger, er et juridisk grundlag for at gøre et eller flere krav gældende i forbindelse med, at man som garant i Løkken Sparekasse måtte lide et tab.
Vurderingens konklusion er, at dette er tilfældet.
En af vurderingens konklusioner er imidlertid også, at de juridiske muligheder i
nogle henseender ikke er identiske for alle garanter. Der er nogle forhold, der er af
generel karakter, og som derfor kan gøres gældende af samtlige garanter, herunder f.eks. den manglende overholdelse af reglerne om rådgivning ved tegning af
garantikapital samt bestyrelsen og direktionens ledelse af sparekassen. Andre forhold er afgrænsede til enkelte grupper af garanter, f.eks. de garanter, der opsagde
deres garantikapital inden man suspenderede for indløsning af garantikapital samt
de garanter, der tegnede garantikapital i løbet af efteråret/vinteren 2008/2009.
Det at de juridiske muligheder i nogle henseender ikke er identiske for samtlige
garanter betyder dog ikke, at nogle af garanterne er nødsagede til at forfølge deres
krav individuelt. Garantloekken vil forfølge samtlige muligheder for at minimere
garanternes tab i Løkken Sparekasse. De retlige forskelligheder betyder blot, at
det efter omstændighederne kan blive nødvendigt for foreningen, at anlægge mere
end et søgsmål ved domstolene.
Første skridt – åbning for tilmelding til foreningen Garantloekken

Foreningen Garantloekken har engageret Lett Advokatfirma til at føre sagen på
vegne af garanterne, og arbejdet er gået i gang. Den sagsansvarlige partner er advokat Henrik Puggaard.
Det første skridt er, at foreningen Garantloekken nu åbner for tilmelding.
Garanter i Løkken Sparekasse vil kunne tilmelde sig foreningen som medlemmer,
mens andre alene vil kunne tilmelde sig som støttemedlemmer.1 Ved tilmelding
vil garanter blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på 100 kr. Det koster ikke noget at
være støttemedlem, men ønsker man som støttemedlem at bidrage økonomisk,
modtages sådanne bidrag naturligvis med tak.
Tilmeldingsgebyret skal dække foreningens administrative omkostninger.
For så vidt angår omkostningerne ved at føre sagen ved domstolene (de juridiske
omkostninger), vil foreningen snarest muligt søge om fri proces hos Civilstyrelsen. Bevilliges der fri proces til foreningen, vil de juridiske omkostninger blive
dækket af staten. Såfremt der ikke bevilliges fri proces, kan det blive nødvendigt
at opkræve et årligt medlemskontingent. I dette tilfælde vil der dog være mulighed for, at den enkelte garant selv kan søge fri proces (hvis man opfylder nogle
økonomiske betingelser) til dækning af kontingentet, eller vil kunne søge kontingentet betalt via en eventuel retshjælpsforsikring. Såfremt dette bliver aktuelt, vil
foreningen orientere nærmere herom.
Det understreges i denne forbindelse, at man ved tilmelding til foreningen ikke
forpligter sig til at betale et fremtidigt kontingent (ønsker man til den tid ikke at
betale et eventuelt kontingent, kan man i stedet vælge at træde ud af foreningen –
tilmeldingsgebyret samt eventuelle støttebidrag returneres dog ikke), ligesom det
skal understreges, at foreningens medlemmer og støttemedlemmer naturligvis
ikke hæfter for foreningens forpligtelser.
Man kan tilmelde sig online på www.garantloekken.dk eller i receptionen hos
Nordjyske Bank i Løkken. Hvis man tilmelder sig online, kan betaling ske med
Dankort eller kreditkort. Hvis tilmelding sker i Nordjyske Bank, skal tilmeldingsgebyret indsættes på foreningens konto i Nordjyske Bank reg.nr. 9033 konto nr.
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Der har været en del begrebsforvirring omkring hvem der er (og ikke er) garanter. De personer, værende fysi-

ske eller juridiske (selskaber mv.), der er garanter, er alene dem, der har tegnet garantikapital, dvs. haft penge
placeret på en garantikapitalkonto. Midler, der er placeret på en Garantkonto er ikke garantikapital, men derimod et almindeligt indlån på en højrentekonto, som vil kunne kræves udbetalt ved henvendelse til Nordjyske
Bank.
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0000598526. Støttebidrag kan også betales med dankort eller kreditkort på
www.garantloekken.dk eller indsættes på foreningens konto.
Det videre forløb
Når man er blevet medlem af Garantloekken vil man blive kontaktet af Lett Advokatfirma, og anmodet om at udfylde et overordnet spørgeskema. Dette sker for
at advokaterne kan få det bedst mulige overblik over garanternes faktuelle forhold. Det skal i denne forbindelse understreges, at de personlige oplysninger, der
gives via spørgeskemaet, på ingen måde vil blive gjort tilgængelige for offentligheden eller foreningens øvrige medlemmer. Oplysningerne gives udelukkende til
brug for advokaterne.2
På baggrund af de oplysninger der kommer ind via spørgeskemaerne, vil advokaterne strukturere sagen bedst muligt, hvorefter der vil blive indgivet stævning
samt ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen.
Som medlem eller støttemedlem, vil man løbende blive orienteret om udviklingen
via nyhedsmails samt www.garantloekken.dk.
Kontaktoplysninger
Såfremt man har spørgsmål vedrørende ovenstående eller i øvrigt, er man meget
velkommen til at kontakte foreningen via info@garantloekken.dk.
Kommunikation med Lett Advokatfirma sker via foreningen.
Foreningens kontaktpersoner hos Lett Advokatfirma er:
Henrik Puggaard
Advokat, partner

Claes Wildfang
Advokat

Martin Christian Jensen
Advokatfuldmægtig

Rikke Moo Nicolaisen
Sekretær
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For at fremme sagen bedst muligt, er det vigtigt, at man som garant ikke afventer med at blive tilmeldt forenin-

gen, og efterfølgende udfylder det overordnede spørgeskema, idet advokaterne ikke kan strukturere sagen ordentligt uden først at have de nødvendige oplysninger fra garanterne. Helt generelt skal man som garant være
opmærksom på, at man – hvis man ønsker at forfølge sit krav – ikke kan afvente resultatet af en retssag for herefter selv at gøre sit krav gældende, idet ens krav til den tid formentlig vil være forældet.
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