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Deeennoemthet ‘schandalig’, de
andervindthethooguit ‘vervelend’.
De vergissing van de Autoriteit Fi-
nanciëleMarkten,dieperongeluk
eendocumentmetallepositiesvan
shortsellers sinds 2012 verspreid-
de, wordt door demeeste betrok-
ken beleggers gepikeerd ontvan-
gen. Vooral de ‘laconieke’ reactie
vandetoezichthouder,diezelfzegt
het incident ‘serieus’ te nemen,
krijgt kritiek.

‘Ikvindditheelslecht’, zegtSven
Bouman van Saemor Capital, een
hedgefondsmet shortposities in
onder meer IMCD en BAM. ‘De
AFMisheel strengvoorons, ennu
maken ze zelf zo’n stomme fout.’
Dinsdag verspreidde de AFM

per ongeluk een interndocument
met alle shortposities op de Am-
sterdamse beurs. ‘Shorten’ is een
manieromteprofiterenvandalen-
dekoersendooraandelente lenen
endievervolgensteverkopen, inde
hoopzelatertegeneenlagerekoers
terug te kopen. Beleggers zijn ver-
plichtshortpositiesbijdetoezicht-
houdertemeldenalszegroterzijn
dan 0,2% van het uitstaande kapi-
taal. Posities groter dan 0,5%wor-
dendoordetoezichthouderopen-
baar gemaakt. Daar ging hetmis:
deAFMverstuurdeperabuishet in-
terneregister,waarinookalleklei-
nere shortposities stonden.
‘Dit geeft mega-inzicht in de

handel van hedgefondsen’, zegt
een bron die actief is in de hedge-
fondsindustrie. ‘Precieswat al die
gastennietwillen.Erzijnbest veel
fondsen die juist onder de grens
van0,5%blijven,zodatzeonderde
radar zijn. Inde sector staanmen-
sentekijkenvanditamateurisme.’
Er is een heel simpele reden

waarom sommige shortsellers
nietwillendathunpositiesbekend
zijn. ‘Wijdoenonshuiswerkopba-
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sisvanfundamenteleanalyse’,zegt
Etienne Platte van Antaurus, een
fonds dat ondermeer short zit in
Brunel. ‘Dat betekent dat wijmi-
nimaal elk kwartaalmet onze be-
leggingenomtafelwillenzitten.Zo
krijg jedebeste informatieenkun
je outperformancebehalen.Maar
alseenbedrijfweetdat jeshortzit,
dan hebben ze opeens geen tijd
meervoor je.’Plattenoemthetda-
talek ‘vervelend,maar niet enorm
spannend’.
Kwantitatieve beleggers inves-

teren op basis van modellen en
overleggen daarom zelden met
bestuurders. Toch balen zij ook
van de AFM-fout. ‘Je wilt niet dat
de concurrentie je posities kent,
wantdiekantegenje ingaan’, zegt
eenbelegger. ‘Eenshortpositiekan
kwetsbaarzijn.Concurrentenkun-
nen je eruit proberen te squeezen
als ze zelf long zitten.’ Kinderach-
tig gedrag? ‘Ja,maar zowerkt het.
Zo verdienen zenamelijkmeer.’

DeAFMsteldewoensdagavond
defout tebetreurenenzeidonder-
dag bezig te zijn de betrokken be-
leggersoverhet lekte inte lichten.
‘Ze lijkenheteenbeetje tebagatel-
liseren’,aldusdebelegger.Donder-
dagavondsteldedeAFMnogdater
‘geenonverwachtekoersontwikke-
lingendiemetdefoutievepublica-
tie in verbandkunnenworden ge-
bracht’zijngezien.Ookmelddede
AFMnabeursdathetdatalek isge-
meldbijdeAutoriteitBescherming
Persoonsgegevens.
‘Verstandig’, vindt, zegt Elisa-

bethThole,partnerprivacyrechtbij
het advocatenkantoor VanDoor-
ne. ‘In het register kunnen gevoe-
lige persoonsgegevens staan, die
de AFMniet hadmogen openba-
ren.Datkanduidenopeenernstig
datalek.Persoonsgegevenszijnge-
gevensdieherleidbaarzijn toteen
persoon. Ik begrijp dat in de lijst
bijvoorbeeld een fonds staat van
George Soros.’

‘Alsdathier inderdaadhetgeval
is,moetdeAFMditdatalekbinnen
72uurmeldenbijdeAutoriteitPer-
soonsgegevensendirectaandebe-
trokkenen’, zegtThole. ‘Organisa-
tiesdiehunprivacyverplichtingen
verzaken kunnen een boete van
maximaal €820.000krijgen.’
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