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 Sag nr. 2/2003 

Indledning. 

 

Denne klage vedrører sekretariatets afvisning af en klage indgivet af et aktie-

selskab.  

 

Sagens omstændigheder. 

 

Klageren, der er et aktieselskab, indgav den 13. maj 2003 klage over indkla-

gede vedrørende tab i forbindelse med klagerens køb i september 2000 af in-

vesteringsbeviser i indklagedes afdeling IT-infrastruktur. 

 

Sekretariatet forelagde klagen for indklagede, som ved skrivelse af 11. juni 

2003 ikke fandt grundlag for at imødekomme klagerens krav.  

 

Klageren og indklagede fremkom herefter med yderligere indlæg i sagen.  

 

Ved skrivelse af 1. oktober 2003 afviste Ankenævnets sekretariatet klagen 

med henvisning til Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 2 og 3, da sekretariatet 

fandt, at klagen angik et erhvervsmæssigt forhold og ikke kunne sidestilles 

med en klage vedrørende et privat medlemsforhold. Sekretariatet henviste til, 

at klager fra selskaber efter Ankenævnets praksis afvises, idet Ankenævnet 

har fundet, at klager fra selskaber ikke kan sidestilles med klager fra private, 

selv om det spørgsmål, klagen angår, også vil kunne opstå i et privat med-

lemsforhold.  

 

Parternes påstande. 

 

Klageren har ved skrivelse af 19. oktober 2002 indbragt sekretariatets afvisning 

for Ankenævnet med påstand om, at klagen realitetsbehandles.  

 

Parternes argumenter. 

 

Klageren har anført, at selskabet er et 100 % personligt ejet selskab uden no-

gen ansatte. Da sagsbehandlingen for Ankenævnet er afsluttet, bør selskabet 

ligestilles med et privat forhold i enhver henseende.  

 

Ankenævnets bemærkninger og konklusion. 

 

Af de grunde, der er anført af sekretariatet, tiltræder Ankenævnet, at klagen 

falder uden for nævnets kompetence, jf. herved afgørelse af 30. september 

2003 i sag nr. 1/2002. 

 

Som følge heraf  
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 Sag nr. 2/2003 

 

b e s t e m m e s : 

 

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.  

 

Klagegebyret tilbagebetales klageren. 

 

 

 

 


