
Anfi tømmer sine kontoer og unngår 

betaling av straffer for virksomheten 

av «timesharing» 

 

Gamle kunder av Anfi Gruppen, Europas ledende i anliggende for timesharing 

eller ferie tidsdeling, lever et ekte odyssey å samle mengder skyldte dem to av 

de viktigste selskapene av denne turistviksomheten som ligger sør i Gran 

Canaria, Anfi Sales og Anfi Resorts, som følge av hundrevis av rettslige 

beslutninger, mange av dem faste, som har kansellert kontrakter signert siden 

nittitallet gjennom denne formelen. Vanskelighetene kommer i en slik grad at 

to av dem har så vidt klart å skrape to fire cent i siste beslagleggelse etter ber 

retten juridisk fullbyrdelse av straffer av tusenvis av euro. 

En systematisk avslag på turistikgruppe for å få tilgang til frivillig betaling av 

beløpene bestilt i dommene og å rapportere eiendelene som kan beslaglegges, 

går det sammen med tømming av kontoer og lukning av brukskontoer av 

denne to timeshare selskaper, en rask forsvinning av saldoer som hindrer 

saksøker i å gjenopprette alle pengene de investerte i disse produktene. 

Dette er resultatet av den informasjonen som denne avisen har fått tilgang til. 

Anfi Resorts og Anfi Sales hadde over 13 millioner euro i banker ved 

utgangen av 2014, bare en måned før Høyesterett sende ut sin første faste 

overbevisning om uregelmessigheter i markedsføringen av sine produkter og 

satt doktrinen ved å banke ned levetidssalg av ferieuker og begrense deres 

varighet til 50 år, som fastsatt ved lov 42/1998. 

De siste tilgjengelige dataene, tilsvarende desember 2017, reduserer tallet med 

mer enn 12 millioner og setter totalbalansen nær 400.000 euro, et beløp som 

ifølge advokatfirmaer spesialisert seg på denne typen av produkt, fortsatte å 

redusere i fjor i lys av de mange frustrerte opplevelsene av å påstå utførelse av 

setninger mot Anfi Gruppen. Bare i 2016-2017 forsvant mer enn 6 millioner 

euro fra kontoene til disse selskapene, med ukjent destinasjon og uten de 

årlige rapporter om foretaket har samlet en nedgang i den økonomiske 

aktiviteten som rettferdiggjør tap av midler. 

Saken er i hendene på Delegación de Delitos Económicos de la Fiscalía 

Provincial de Las Palmas (en omtrentlig oversettelse er: delegasjon av 
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økonomisk kriminalitet i Provincial Aktor i Las Palmas, som har behandlet 

tillatelig de klager fra advokater Miguel Rodríguez Ceballos, fra kontoret 

Ceballos Navarro og Eva Gutiérrez fra firmaet Canarian Legal Alliance 

(CLA), for de påståtte forbrytelser av fortielse av eiendeler, straffbart 

insolvens og frustrasjon i utførelsen.  Advokatene beskriver i sine dokumenter 

strategiene som Anfi har brukt til å "forlenge" prosessener og "forsinke, og til 

og med forhindre innsamling av juridisk godkjente beløp." 

Rodríguez Ceballos påstå at det er "begrunnede mistenksomheter" at Anfi 

Resorts og Anfi Sales har mistet kapitalen for å ha en insolvenssituasjon og 

unngå betalinger. Klagen understreker at balansen ikke bare er redusert 

betydelig, men også de har endret sine banker. Banken med høyest beløp så 

vidt overskrider nesten 100.000 euro, når det for fire år siden hadde flere 

kontoer med over en million euro på hver konto. 

Advokaten snakker om en "opprørsk" holdning fra turistik selskapet, fordi den 

nekter å levere forholdet deres eiendom eller eiendeler for å betale beløpene 

hevdet "til tross for advarsler" som finnes i rettslige beslutningeri foran 

nonresponse av krav som, etter hans mening, kan føre til en forbrytelse av 

ulydighet. 

Gutiérrez husker på sin side at firmaet der han jobber, allerede har vunnet mer 

enn 500 rettssaker mot Anfi for uregelmessigheter i salget av tidsdeling 

eiendommer, over 100 med en fast dom fra Høyesterett. Alt dette oversetter til 

straffer på 7,7 millioner euro, hvorav 2,5 svarer til vedtak som ikke kan 

appelleres. Til tross for dette har klientene det representerer kun vært i stand 

til å samle "en liten del" av investeringen og alltid ved tvangsprosedyrer. 

Advokaten påpeker at Anfi Gruppen har ingen likviditets problemet har ikke 

opplevd noen store endringer i virksomheten og fortsetter å signere kontrakter 

under formelen for utnyttelse Roterende Bruksrettighet av ferie fast eiendom, 

en situasjon gjør "utenkelig" som kan jobbe med balanser "så lav", mer 

spesifikk for en innenlandsk økonomi enn et turistiskselskapet med rikelig 

aktivitet. 

Vedlikeholdsavgifter 

Andre atferder skaper mistillit. De to Anfi Gruppen selskapene som klager er 

adressert til, har ikke kontoer deponert à jour, ifølge informasjonen samlet. 

Den siste tilsvarer 2015. Til alt dette legges til en viktig endring i forhold til 

vedlikeholdsavgiftene som for klagerne skal en "tydelig indikasjon" av 

https://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Grupo_Anfi-condenas-negocio-timesharing_0_739477033.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Grupo_Anfi-condenas-negocio-timesharing_0_739477033.html


eiendom avvik. Selv om timeshare-kontraktene er signert gjennom Anfi 

Resorts og Anfi Sales, denne avgifter begynt å bli betalt til andre selskaper i 

gruppen, som er Anfi Tauro Resorts og Anfi Real States, som vi har sett i brev 

til at denne avisen har hatt tilgang. 

Til tross for hundrevis av prosedyrer mot disse to selskapene, anmoder Anfi 

betaling av avgiftern til andre selskaper i Gruppen. Målet, ifølge advokatene, 

er det samme: for å unngå utbetalinger. Canarian Legal Alliance kontor 

noterer seg også at disse betalingsordrene er gjort på kontoer åpnet i utlandet, 

spesielt i Norge, med "intensjon om å unngå overholdelse av setningene". 

Den juridiske resolusjoner i Høyesterett erklært ugyldig de kontrakter Anfi 

Gruppen. Disse resolusjoner er basert på tre hovedgrunner: det nevnte salge 

for en ubegrenset tidsperiode, markedsføring av såkalte "flytende uker", et 

upresist produktet at har forårsaket alvorlige hendelser på grunn av 

tilgjengeligheten av leilighetene, og tar betalinger av forskudd i 

refleksjonsperioden etter lov, som er ti dager som kan forlenges inntil tre 

måneder hvis informasjon mangler. 

Til tross for de mange saksøking hun har akkumulert de siste tre årene, Anfi 

anker, uten hell, resolusjoner mot ham og motsetter seg rettssaker. Blant andre 

argumenter snakker de om regler som ikke var i kraft på tidspunktet for 

underskrivelsen av kontrakten, spørsmålstegn ved fortolkningen av 

Høyesterett eller anklage saksøkerne om misbruk av rett. 

 


