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e-mail bericht 

 
 
Van: frans faas [mailto:info@recalcico.nl]  
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2013 16:27 
Aan: 'peri@fsma.be' 
CC: 'marketsupervision@afm.nl' 
Onderwerp: verzoek om onderzoek/potentiele handel met voorwetenschap  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van ons telefonisch contact van hedenmiddag formaliseer ik hierbij mijn verzoek aan de FSMA om een 
onderzoek naar mogelijke handel met voorwetenschap in de aandelen Punch International, genoteerd aan de beurs van 
Brussel. 
 
De directe aanleiding voor dit verzoek vormt de drempeloverschrijding (van 35 naar 40%) in Punch International, waarvan 
Summa N.V. c.s. middels een transparantieverklaring d.d. 2/8 melding heeft gemaakt en die (eer)gisteren op de site van 
Punch International verscheen.  
 
Voor zover valt na te gaan, wordt de vennootschap Summa N.V. bestuurd door bloedverwanten van de heer G. Cok, die in 
drie rollen betrokken is bij het overnameproces waarover momenteel wordt onderhandeld en waarbij achtereenvolgens 
Xeikon N.V., Punch International N.V. en Accentis N.V. zijn betrokken. Er is momenteel slechts summierlijk publiek 
informatie beschikbaar over de voorgenomen transacties(s)  
 
De heer Cok is bestuurder van Accentis, lid van de RvC van Xeikon en grootaandeelhouder in Punch. Uit dien hoofde 
beschikt hij over koersgevoelige informatie en zou hij direct/indirect moeten afzien van het doen van/initiëren van 
transacties in genoemde effecten. De opgemelde drempeloverschrijding lijkt daarmee in strijd, vandaar mijn verzoek. 
 
Ik wijs erop dat dit verzoek los staat van het onderzoek dat de Belgische en Nederlandse (vandaar cc.) toezichthouders 
ongetwijfeld zullen hebben ingesteld naar aanleiding van de opvallende koersbewegingen begin juli en die hebben geleid 
tot het opschorten van de handel in aandelen Punch en Xeikon (in afwachting van een persbericht). Wel verzoek ik U 
nadrukkelijk te bezien in welke periode de desbetreffende aankopen door Summa c.s. hebben plaatsgevonden want 
zouden deze – deels – voor het verschijnen van het persbericht zijn geschied dan is dit – althans in mijn perceptie – dubbel 
laakbaar. 
 
Tot het geven van een nadere toelichting ben ik uiteraard te allen tijde bereid. 
 


