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Betreft: Aandelenlease Contract SpaarSelect/Bank Labouchere

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij ontvangt U een digitaal archief van alle stukken/correspondentie in zake mijn in de zomer van 2000
aangevangen aandelenlease beleggings contract met de Firma Spaar Select, welke names mij als juridisch
rechtspersoon handelt op de Aandelen Beurs middels Bank Labouchere.

Dit zelfde archief is ook gestuurd naar de Stichting Leaseverlies te DenHaag, medio mei van dit jaar.

Het lijkt mij naar m'n persoonlijke mening gewenst dat U duidelijkheid gaat geven in deze zaak. Dat is niet
alleen in het belang van de kleine partikuliere beleggers, zoals ik ben, maar ook voor de institutionele beleggers
zelf. Het kan niet zo zijn dat een aantal duistere figuren, wie dat ook mogen zijn, de komplete beleggingswereld
in een minder fris daglicht stellen.

Een aantal zaken die mijns inziens niet kloppen zijn:

1. cold calling . Op deze manier ben ik door Spaar Select benaderd in juli 2000. Deze agressieve aquisitie
methode is zo blijkt echter bij wet verboden sinds 1999.

2. misbruik van juridische rechtspersonen. Spaar Select heeft mijn machtiging gekregen in de vorm van
mijn handtekening, om namens mij te beleggen via Bank Labouchere op de beurs. Normaal gesproken mag
dit geen probleem zijn, maar wanneer die juridische volmacht wordt gebruikt om het totale bedrag van
de lening te verhogen van Eur 45.000,= naar meer als Eur 180.000,= , dan is dat mijns inziens niet
legaal, aangezien ik wanneer ik dat zelfde bedrag van Eur 180.000,= bij een bank zou willen lenen, gewoon
een afwijzing zou krijgen. En terecht natuurlijk.

Uitgaande van Uw discretie m.b.t. bovenstaande en meegeleverd materiaal op cdrom, verblijf ik

met vriendelijke groet,

Robert Stockmann


