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Autodteit Financiêle Markten
ta!
Hoofd Comnrunicatie
Postbus 11723
1081 GS Amsterdam

f¡actuur zÛOglMO

Amsterdam, p1 november 2009

Geachte heer

Bijgaand 6tuur ik u mijn declaratie voor werkzaamheden venicht
ten behoeye van de AFM in de maand oktoþer.

Schdjven van speaking notes voor vænitter ' .n behoeve
van het congres over Leklerschap van d€ Amsterdam nvademic Çonference op 4 november

schriiven speaking notes, incl. voorbereiding en engelse vertaling € 1.000,00
btur l9o/o € 190,00

€ 1190,00
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Voor bij de factuurr.-lÊ

Academ ieche Confe rentie
091001 Amsterdam Acadernic conference,doc; 0g1001 Keynote speakers aca,doc;
09'1001 algemene info AAC.pdf; 091001 uitnodiging AAC.pdf

2009 14:31
Tol

Amstedam Acdemische Conferentle

Geachte mevrouwlll

Bijgaand zo¡Þtelefonisch besproken de informatie ovèr de Amsterdam Academic Conference op 4 november waar,f| o* n""t llln speech zal geven met aan u het verzoek om deze speech te schrijven.

Hierbij ook de bevest¡ging van het telefonisch overleg met de t.rrlDhierover a.s. maandag 5 oktober om
10.00 uur. Wij zullen contact met u opnemen,

Met vrlendelijke groet,

Phone: +31 20 797 ZO57

Email

Autoriteit Financiële Markten
Vljzelgracht 50 - Postbus LI723 - 1001 G5 Amsterdðm

Netherlands Autiority for the Financial Markets
Vijrelgracht 50 - P.O. Box 11723 - 1001, GS Amsterdam
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