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Som i alle ved har vi igennem årene forsøgt at få vores krav godkendt og prøvet ved domstolene 
først  som prøvesager siden som gruppesøgsmål, men hver gang har kurator  ikke villet acceptere 
vores ønsker. 

 

I maj måned 2018 fik vi den noget overraskende afgørelse fra Sønderborg Ret, at vores sag med 
henblik på at blive anerkendt som simpel kreditor ikke kunne behandles som et gruppesøgsmål, 
men at der skulle køres et separat søgsmål fra hver enkelt sagsøger. Det var meget overraskende, 
fordi alle de tilsvarende sager, som Dansk Aktionærforening har kørt uden problemer, er blevet 
godtaget som gruppesøgsmål. Vi i bestyrelsen føler at ”systemet ”vil køre os trætte og få os til at 
give op, men med jeres store opbakning er vi stadig klar til kamp. 

  Den nye situation betød, at vores advokater Jon Stefansson og Jacob Fabricius nu skulle have 
besvær med at anmelde de 147 enkeltsager efter godkendelse fra hver enkelt om, at det var ok at 
køre sagen på den måde. Heldigvis var der meget stor opbakning til processen, af de oprindelige 
153 var det kun 6 der ikke ønskede at fortsætte, og medio oktober kunne advokaterne så 
fremsende samtlige dokumenter til retten, der efterfølgende kvitterede for modtagelsen. De 147 
personer sagsøger for i alt ca. 25 millioner kroner.  

Der er nu foregået skrifts udveksling mellem kurator og vores advokater, Vi havde håbet at vores 
sag kunne starte ved retten i Sønderborg til efteråret 2019 , men på nuværende tidspunkt ser det 
ud til at det først bliver i 2020.  Herudover har vi fået tilsagn om at retshjælpsforsikringerne godt 
kan anvendes til dækning af nogle af omkostningerne ved at køre sagerne. Det er vi selvsagt glade 
for. 

 Ellers  har 2018 ikke budt på de helt store udfordringer, bortset fra at advokaterne har haft et 
meget stort administrativt arbejde med vores sag. Det har endda været nødvendig for Jacob og 
hans team at sidde og anmelde sager om aften og natten, da Rettens indbakke var over belastet i 
dagtimerne.    Foreningens bestyrelse er dybt taknemmelige over det store engagement og den 
dybe professionalisme, som advokatfirmaet Andersen Partners lægger i denne sag. 

 Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder , et utal af e mails og en mængde 
telesamtaler. 

Årets resultat blev et underskud på 18.597 kr. og egenkapitalen udgør herefter 702.814 kr. 
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