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1. Briefvan de AFM d.d. 10 november 2009 ( k e n m e r k ^ H l ^ ^ ^ H H P a a n HRM Advocaten 

<{ 

2. Briefvan AFM d.d. 2 december 2009 (kenmerk v H i ^ H ^ ^ H v a n Q I m e t concept 
onderzoeksrapport 

3. Briefvan HRM Advocaten d.d. 3 december 2009 aan de AFM met het verzoek om uitstel 

4. Reactie AFM d.d. 8 december 2009 ( k e n m e r k f m H ^ J ^ J B ^ o p het verzoek om uitstel aan 
HRM Advocaten 

5. Reactie HRM Advocaten d.d. 30 december 2009 op concept onderzoeksrapport 

6. Voomemen tot oplegging van een last onder dwangsom - 15 april 2010 

7. Verzoek tot uitstel van het geven van een reactie op het voomemen tot oplegging van een last onder 
dwangsom - HRM advocaten - 16 april 2010 

8.Reactie AFM over verzoek tot uitstel en inzagedossier - 19 april 2010 

9. E-mail AFM over verzoek tot uitstel - 21 april 2010 

10. Reactie Barents Krans over aanwezigen bij mondelinge zienswijze - 1 mei 2010 

11. Reactie HRM advocaten over aanwezigen bij mondelinge zienswijze - 3 mei 2010 

12. Schriftelijke zienswijze van Barents Krans, namens QI - 3 mei 2010 

13. Verslag mondelinge zienswijze - 6 mei 2010 

14. Brief AFM inzake het geven van een reactie op de conceptbrief en tijdslijn van QI - 6 mei 2010 

15. Reactie AFM op de conceptbrief en tijdslijn van QI - 11 mei 2010 

16. Brief Barents Krans inzake verzoek verlenging termijn van reactie op de briefvan de AFM d.d. 11 mei 
- 11 mei 2010 

17. E-mail van de AFM ter bevestiging van instemming met verlenging van de termijn voor het geven van 
een reactie - 12 mei 2010 

18. Reactie Barents Krans op briefvan de AFM van 11 mei 2010 - 18 mei 2010 

19. Bevestiging van ontvangst van de briefvan 18 mei 2010-20 mei 2010 

20. Verzoek verzending van een softcopy van productie 1 bij de briefvan 18 mei 2010-21 mei 2010 

21 .Verlenging termijn van reactie AFM op brief van 18 mei 2010 - 21 mei 2010 
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22. Reactie AFM op briefvan 18 mei 2010 - 27 mei 2010 
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23. Reactie AFM ten aanzien van termijn van reactie op briefvan 27 mei 2010-2 juni 2010 

24. Reactie Barents Krans op briefvan 27 mei 2010 - 3 juni 2010 

25. E-mail Barents Krans ten aanzien van termijn van reactie op briefvan 27 mei 2010 - 10 juni 2010 

26. E-mail Barents Krans ten aanzien van wijzigingen in de conceptbrief en tijdslijn - 11 juni 2010 

27. Reactie AFM op e-mail van 11 juni 2010 - 11 juni 2010 

28. Brief Barents Krans aangaande de definitieve briefen aangepaste tijdslijn - 16 juni 2010 

29. E-mail Barents Krans inzake aanpassing wijzigingen in alle taalversies - 27 juni 2010 

30. Faxbrief AFM inzake afzien van oplegging van een last onder dwangsom aan QI - 5 juli 2010 
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