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Kære medlemmer og garanter

Indledningsvis vil bestyrelsen gerne takke for den store opbakning og tålmodighed, som foreningens medlemmer har vist, siden foreningen blev stiftet.
Det er på denne baggrund med glæde, at bestyrelsen nu kan meddele, at foreningen fredag den 18. september 2009 har sendt en stævning til Løkken Sparekasse
og dennes bestyrelse. Samtidig er der, på baggrund af stævningen, indgivet en
ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen.
Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Siden sidste nyhedsbrev har foreningen i samarbejde med Lett Advokatfirma arbejdet på at færdiggøre en stævning. Dette har været et stort arbejde. Dels fordi
der er tale om et gruppesøgsmål, hvilket i sig selv er betydeligt mere kompliceret
end et traditionelt (individuelt) søgsmål. Dels fordi der er tale om en sag med flere
forskellige aspekter, som alle er blevet nøje overvejet.
Samtidig har foreningen arbejdet med det administrative, herunder opkrævning af
medlemskontingenter. Dette arbejde er endnu ikke helt afsluttet, men langt de
fleste medlemmer har allerede indbetalt de 200 kr.
Endelig har foreningen og Lett Advokatfirma været i dialog med Forbrugerombudsmanden omkring et eventuelt samarbejde omkring gruppesøgsmålet. Forbrugerombudsmanden har udtrykt interesse for sagen samt muligheden for, når sagen
er anlagt ved domstolene, at træde ind i sagen (biinterveniere) til støtte for en eller
flere af de påstande, som foreningen gør gældende i stævningen.
Stævningen
Stævningen vil i sin fulde længde blive gjort tilgængelig for foreningens medlemmer på det oprettede Ekstranet, så snart stævningen er blevet indgivet til domstolene.
I det følgende anføres dog nogle få bemærkninger om indholdet.

Overordnet gør foreningen seks forhold gældende i stævningen.
Det ene forhold er, at tegning af garantikapital ud over kr. xx er ugyldig (beløbet
vil blive fastlagt senere), dvs. ikke bindende for garanten, idet tegning af garantikapital ud over denne grænse indebar så væsentlig en forøgelse af den enkelte
garants risiko, at sparekassen havde en klar og entydig forpligtelse til at rådgive
garanten herom, og at dette ikke skete. Tværtimod blev garantikapitalen markedsført aggressivt som værende enten risikofrit eller med en risiko, der alene var hypotetisk.
Det andet forhold er, at tegning af garantikapital efter den x/x - xxxx er ugyldig
(datoen vil blive fastlagt senere), idet sparekassen efter denne dato har givet garanterne og omverden så misvisende og vildledende oplysninger om sparekassens
reelle økonomiske tilstand, at garantikapital tegnet i denne periode er sket på et
falskt grundlag.
Det tredje forhold er, at samtlige garanter, på baggrund af den manglende og vildledende rådgivning, og den information der er blevet givet fra sparekassens side,
er berettigede til erstatning for det tab, de måtte lide på garantikapital.
Det fjerde forhold er, at sparekassen skal anerkende, at garantikapital skal forrentes, indtil den udbetales eller definitivt er gået tabt, og at garanterne har ret til at få
renterne udbetalt løbende.
Det femte forhold er, at sparekassen skal anerkende, at garantikapital, der var opsagt inden den 3. november 2008, skal udbetales til garanterne.
Det sjette forhold er, at sparekassens bestyrelsesmedlemmer er erstatningsansvarlige for samtlige garanters tab på garantikapital, idet hvert enkelt bestyrelsesmedlem på flere og afgørende punkter svigtede sine forpligtelser, herunder navnlig
den for en bestyrelse helt fundamentale opgave at føre tilsyn med direktionen.
Skrivelserne til de sagsøgte og ansøgningen om fri proces
Stævningen er blevet sendt til sparekassen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer,
med henblik på at høre, hvorvidt man, på baggrund af det i stævningen indeholdte, måtte være interesseret i at opnå en mindelig løsning (forlig). Foreningen har
givet en frist på 2 uger til at svare herpå.

Side 2

Stævningen er ligeledes blevet sendt til Civilstyrelsen sammen med en ansøgning
om fri proces. Civilstyrelsens sagsbehandlingstid kan efter omstændighederne
være lang, men foreningen har, under hensyntagen til, at foreningen p.t. repræsenterer mere end 1.500 personer, anmodet om, at Civilstyrelsen giver ansøgningen
prioritet.
Kriterierne for, at foreningen kan opnå fri proces er, at sagen skal have principiel
karakter og/eller have almindelig offentlig interesse. Både foreningen og Lett Advokatfirma er af den klare opfattelse, at sagen opfylder begge kriterier, idet sagen
indeholder forhold, der aldrig tidligere er blevet prøvet ved domstolene, og idet
både Finanstilsynets undersøgelsesrapport og Forbrugerombudsmandens interesse
for sagen illustrerer, at sagen også har almindelig offentlig interesse.
Hvad er næste skridt?
Næste skridt er at afvente svar fra de sagsøgte samt Civilstyrelsen.
Når foreningen har modtaget svar fra de sagsøgte eller Civilstyrelsen, vil bestyrelsen orientere nærmere herom.
Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Garantloekken

Side 3

