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Kære medlemmer og garanter

Foreningen har nu fået indsamlet og bearbejdet de mere end tusind oplysningsskemaer, som foreningens medlemmer har udfyldt og indsendt. Foreningen vil i
den forbindelse gerne takke for den store opbakning.
Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Finansiel Stabilitet har i en pressemeddelelse den 22. juni 2009 meddelt, at det har
været nødvendigt at foretage nedskrivninger på 400 mio. kr. yderligere på de ca.
50 engagementer, der udgør størstedelen af sparekassens ’røde del’, dvs. den del
der ikke blev solgt til Nordjyske Bank. Det er på denne baggrund Finansiel Stabilitets vurdering, at der ikke vil være nogen penge tilbage til garanterne.
I forhold til de garanter, der havde opsagt garantikapital inden den 3. november
2008, forventer Pengeinstitutankenævnet ikke, at der foreligger nogen afgørelser i
de mange klagesager før engang i september eller oktober 2009. Under hensyn til
den tid sagerne allerede har ligget hos ankenævnet, og at det end ikke er sikkert,
at Finansiel Stabilitet vil følge ankenævnets afgørelser, har bestyrelsen derfor
fundet det nødvendigt at gå videre med dette forhold som en del af gruppesøgsmålet. Skulle Pengeinstitutankenævnet træffe afgørelse til garanternes fordel, og
vælger Finansiel Stabilitet at følge afgørelserne, kan foreningen senere frafalde
denne del af gruppesøgsmålet.
Endelig har der også været en del medieomtale af sagen, hvor der afdækkes en
række forhold, der på bedste vis illustrerer, at ledelsen af sparekassen har været
groft uforsvarlig. De forskellige medieomtaler kan findes på foreningens hjemmeside.
Som en del af medieomtalen er det kommet frem, at det er usikkert, i hvilket omfang sparekassens bestyrelse måtte være omfattet af en ansvarsforsikring, hvilket
har fået nogle garanter til at frygte, at et eventuelt erstatningskrav vil være uden
værdi, idet hverken bestyrelsen eller sparekassen vil kunne dække garanternes
krav. Foreningen skal på denne baggrund præcisere, at selv om en bestyrelsesan-
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svarsforsikring måtte være begrænset eller ikke-eksisterende, vil foreningen fortsat gøre et ansvar gældende overfor bestyrelsen. Det skal også præciseres, at en
stor del af gruppesøgsmålet omfatter selve sparekassen, og at ethvert erstatningskrav mod sparekassen er statsgaranteret i medfør af lov om finansiel stabilitet.
Gruppesøgsmål
Foreningen har igennem de seneste uger arbejdet på at gennemgå og strukturere
de meget omfattende oplysninger og dokumentation, som er blevet indhentet i
forbindelse med oplysningsskemaerne. På baggrund heraf, samt Finanstilsynets
tidligere rapport og de oplysninger som i mellemtiden er kommet frem omkring
yderligere nedskrivninger og sparekassens ledelse, har Lett Advokatfirma meddelt
foreningen, at man fra juridisk side nu har et tilstrækkeligt og fyldestgørende billede af garanternes og sparekassens forhold.
Den samstemmende vurdering er, at oplysningerne både bekræfter og udbygger
sagens juridiske grundlag, og at der på flere punkter er belæg for, at garanterne
enten helt eller delvist kan opnå erstatning for deres tab, og at garanterne bør forfølge deres krav.
Foreningens bestyrelse har på denne baggrund besluttet, at foreningen skal føre
sagen videre og har anmodet Lett Advokatfirma om at færdiggøre en stævning,
søge om fri proces på vegne af foreningen, samt oprette et ekstranet til brug for
kommunikation med medlemmerne omkring de juridiske forhold (nærmere herom
se sidste afsnit). Dette forventes at være på plads i starten af august måned.
Hvad skal der ske nu?
Lett Advokatfirma vil nu færdiggøre stævning og ansøgning om fri proces. Foreningen vil senere informere nærmere herom, men kan allerede på nuværende
tidspunkt oplyse, at stævningen vil omfatte rådgivningen om garantikapital, de
informationer der blev givet i løbet af 2008, sparekassens ledelse og spørgsmålet
om opsagt garantikapital.
Mens advokaterne sørger for det juridiske, vil foreningen fokusere på det økonomiske. Foreningen har i dag ca. 1.500 medlemmer, der alle har indbetalt 100 kr. i
tilmeldingsgebyr. Foreningen har imidlertid også haft udgifter i forbindelse med
forberedelse af sagen. Mange af de praktiske forhold har bestyrelsen og andre garanter kunnet løfte, men i andre henseender har det været nødvendigt at afholde
en række udgifter. Foreningen vil nu gøre status over udgifterne, herunder både
de allerede afholdte og de fremtidige (der også afhænger af spørgsmålet om fri
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proces). Viser det sig nødvendigt, at opkræve et kontingent ud over de 100 kr., vil
foreningen orientere nærmere herom snarest muligt, ligesom foreningen i så fald
vil bestræbe sig på, at kontingentet vil kunne dække samtlige nuværende og fremtidige omkostninger, således at yderligere opkrævninger ikke bliver nødvendige.
Ekstranet
Foreningen har anmodet Lett Advokatfirma om at oprette et såkaldt Ekstranet,
dvs. et on-line forum, hvor alene foreningens medlemmer har adgang via et login
og kodeord. Her vil sagens juridiske oplysninger (stævning, processkrifter mv.)
blive gjort tilgængelige for foreningens medlemmer. Mere generelle meddelelser
og nyheder vil fortsat blive kommunikeret via nyhedsbreve og
www.garantloekken.dk.
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