Referat fra generalforsamling den 23. marts 2017 kl. 19.00 på Den Gamle Kro, Bredebro
Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010
Pkt. 1
Advokat Jon Steffensen blev valgt til dirigent.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at dagsordenen var iht. vedtægterne.
Pkt. 2
Bestyrelsen beretning:
Det er nu over 4 år siden, at Tønder Bank gik konkurs, og mange kan stadig ikke forstå, hvordan det kunne det ske for en bank, der havde
mottoet ”Lokalt og stærk”. Det viste sig jo senere, at banken slet ikke var så lokal, men havde tvivlsomme arrangementer i bl.a. Letland, og
stærk var den heller ikke, pga. manglende nedskrivninger i bøgerne, dårlig ledelse samt en bestyrelse og revisor, der ikke levede op til deres
ansvar. Vi kan vist roligt sige ”fin facade, men bagved var bygningen rådden”.
2016 har været et år med mange udfordringer og men også positive udviklinger for vores to foreninger. Der har i det forgangne år været
megen mødeaktivitet, bestyrelsesmøder, telefonmøder, mails og møder med advokater og kurator.
Ultimo 2015 blev der afsagt dom i sagen mod bankens tidligere direktør, Mogens Mortensen, vedr. manglende indberetning af store
arrangementer og for ikke at have nedskrevet på udlån, som reglerne foreskriver. Mogens Mortensen blev dømt med en klar dom for groft
uforsvarlig forsømmelse og blev idømt en bøde. Dommen blev appelleret og berammet til ny afgørelse i landsretten i april 2016.
Domsforhandlingen blev imidlertid aflyst og berammet på ny til afgørelse december. Få dage før valgte Mogens Mortensen imidlertid at
trække appellen tilbage. Dermed er den gamle dom fra 2015 gældende. Det betyder, at selskabsmeddelelser og regnskaber i Tønder Bank
ikke har været retvisende. Det er den påstand, vi hele tiden har haft, og som nu er blevet endelig stadfæstet.
I december 2016 blev den tidligere revisor i Tønder Bank idømt en bøde af Revisornævnet på 200.000 kroner for ukritisk revision. Et klart
tegn på, at bankens regnskaber slet ikke indeholdt de informationer, man som investor har krav på. Det var både Finanstilsynet og
Erhvervsstyrelsen, der havde indklaget revisor for nævnet.
I Foreningen Tønderinvestor 2009 har bestyrelsen og vores advokat, Jon Stefansson, de seneste år haft en tæt dialog med kurator for
Tønder Bank under konkurs med henblik på at få accepteret, at de tab, de 180 personer, der købte kreditbeviser i 2009 for i alt 27 millioner

kroner, har lidt, bliver sidestillet med de almindelige kreditorer. Vi aftalte oprindeligt, at en farbar vej for at få afprøvet kravet kunne være
at køre en prøvesag. Det er ikke lykkedes at få en klar aftale med kurator om, hvorvidt afgørelsen i en sådan sag ville kunne danne
præcedens for de øvrige medlemmer af foreningen, og da vi fik afslag på fri proces, og det dermed også ville være vanskeligt at få
finansieret retssagen, har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der i stedet anlægges et gruppesøgsmål. Der vil blive
orienteret nærmere herom under punkt 4.
Foreningen Tønderaktionær 2010’s formål er at undersøge muligheden for, at de, der købte aktier fra 1/1-2009 (Foreningen dækkede
oprindeligt kun aktier købt fra 2010 og frem, men er sidenhen blevet udvidet til også at dække aktier købt i 2009) eller senere, kan få
medhold i, at købet er sket på et utilstrækkeligt grundlag, fordi bankens regnskabsmateriale allerede dengang var fejlbehæftet. På den
baggrund vurderer vi, at banken, nu under konkurs, er erstatningspligtig over for aktionærerne. Er det tilfældet, er aktionærerne formentlig
simple kreditorer i konkursboet, og derfor berettigede til at få erstatning gennem den kapital, konkursboet i dag råder over.
Vi mener fortsat også, at der skal gøres et generelt ansvar for dårlig bankledelse gældende over for den daglige ledelse, bestyrelsen og
revisor. Kurator er i gang med at føre disse sager, men de er endnu ikke nået til retten. Vi vil kunne drage fordel af resultatet bagefter, hvis
det medfører domsfældelse og erstatningsbetaling.
Det var med dyb sorg, vi i sommeren 2016 modtog budskabet om, at foreningernes formand siden starten, Palle Christiansen, var afgået
ved døden. Palle var en ildsjæl ud over det sædvanlige og arbejdede til det sidste for retfærdighed for de mange, der har lidt tab på Tønder
Banks konkurs. Æret være Palle Christiansens minde.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Bjarne K. Laugesen som formand.
Vi i bestyrelsen, Dansk Aktionærforening og vores advokater fra Andersen Partners vil gøre alt, hvad vi kan, for at retfærdighed kommer
til at ske, og at I får jeres investering tilbagebetalt. Selvom der er mange store sten, der skal ryddes af vejen endnu, så skal I vide, at vi
kæmper, så længe vi har jeres opbakning.
Pkt. 3
Begge regnskaber blev enstemmig vedtaget.
Pkt. 4
Indkommet forslag (Tønderinvestor 2009) fra bestyrelsen om at anlægge et gruppesøgsmål mod kurator, vedr. hybrid kapital fra 2009.
Advokat Jon Stefansson gennemgik på en meget forståelig måde forløbet og baggrunden for, at bestyrelsen anbefaler at anlægge et
gruppesøgsmål mod konkursboet. Ligeledes uddybede advokat Jacob Fabritius muligheder og problemstillinger ved et gruppesøgsmål.

Forslaget betyder, at der vil blive opkrævet et kontingent for dem, der går med i gruppesøgsmålet – hvilket håbet er, at alle gør – på
formentlig tre procent af det investerede beløb i kapitalbeviser i 2009. Bestyrelsen vil i løbet af foråret udsende instruktion om, hvordan
beløbet indbetales.
Herudover vil retten stille krav om en sikkerhedsstillelse, således at der er penge til at betale modpartens advokat, i fald vi – meget mod
forventning – taber sagen. Vi kender først beløbet, når gruppesøgsmålet er anlagt, og beløbet tilbagebetales, når vi vinder sagen.
Efter indlæggene var der stor spørgelyst fra generalforsamlingen.
Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
Pkt. 5
Det blev vedtaget, at der ikke opkræves almindeligt kontingent for 2017 i de to foreninger.
Pkt. 6
Karl Østergaard og Allan Jessen blev nyvalgt til bestyrelsen i begge foreninger.
Bestyrelsen er nu den samme i begge foreninger:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Næstformand:
Formand:

Anneliese Bucka
Karl Østergaard
Allan Jessen
Niels Mengel
Bjarne K. Laugesen

Pkt. 7
Carl Heinz Hansen blev genvalgt som revisor.
Pkt. 8
Under eventuelt var der ikke noget at berette.
Formanden takkede for en god og positiv debat og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.12.
Møgeltønder, d. 24. marts 2017
Bjarne K. Laugesen

