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Betreft Last onder dwangsom

Geachte directie,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)1 legt een last onder dwangsom op aan Arox Exclusive Fund B.V. (Arox),
met de bedoeling dat Arox bepaalde informatie aan de AFM verstrekt. De AFM heeft Arox om informatie
verzocht om te kunnen vaststellen of Arox zonder vergunning financiële diensten heeft verleend of verleent. Arox
heeft deze informatie tot op heden niet aan de AFM verstrekt.

Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Jedere
belanghebbende die bet niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen.

Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. In paragraaf I vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben
gegeven. In paragraaf 2 is het besluit beschreven en in paragraaf 3 de publicatie van het besluit als u de verzochte
informatie niet verstrekt. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. Het wettelijk kader waarop bet besluit is
gebaseerd kunt u vinden in de bijiage.

1. Feiten

1.1 Persoons en bedrijfsgegevens

Arox Exclusive Fund B.V.2
KvK-nummer: 09203159
Naam: Arox Exclusive Fund B.V.
Akte van oprichting: 20-07-2009
Handelsnaam: Arox Exclusive Fund B.V.

Met “de AFM” wordt in deze brief zowel de AFM zeif, als haar toezichthouder(s) bedoeld.
2 Gebaseerd op het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van 8 mei 2012.
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Adres: Keppelseweg 4, 7001 CG Doetinchem
Bedrijfsomschrijving: SBI-code: 64301 - Beleggingsinstellingen in financiële activa
Werkzame personen: 0
Enig aandeelhouder: sedert 20-07-2009
Bestuurder: sedert 20-07-2009

Arox beschikt niet over een vergunning van de AFM.

KvK-nummer:
Adres:
Bedrijfsomschrijving:

Werkzame personen:
Bestuurders: , geboren op te sedert 17-07-

2009

geboren op te sedert 17-07-2009

1.2 Onderzoeksdossier

De AFM heeft op grond van de Wet op bet financieel toezicht (Wft) een onderzoek ingesteld naar de activiteiten
van Arox. Het doel van het onderzoek van de AFM is om een oordeel te vormen of Arox zonder vergunning
financiele diensten verleent of heeft verleend.

De AFM beschikt over informatie die aanleiding geeft een onderzoek in te stellen naar de activiteiten die Arox
verricht. Het gaat hierbij om de aanbieding van deelname in Arox. De AFM beschikt over een uittreksel uit het
handeisregister van de KvK van Arox. In de bedrijfsomschrijving van Arox is het volgende opgenomen:
“Belegginginstellingen injinanciele activa. Het optreden als beherend vennoot van coinmanditaire
vennootschappen; aismede houdster- enjinancieringsactiviteilen”. Als enig aandeelhouder en bestuurder staat

ingeschreven. Op Linkedin is bet volgende te lezen: “The manages invesmentfunds for
participants. Basis is a selfdeveloped automated trading and portfolio Jnanaglnent system.” Hieruit volgt dat de
activiteiten van Arox mogelijk binnen de reikwijdte van artikel 2:65 Wft vallen.

Daarom heeft de AFM op 4 april 2012 (kenmerk: INT-I- ) een informatieverzoek naar Arox verzonden
(adres: Keppelseweg 4, 7001 CG Doetinchem) om te bezien of Arox mogelijk de Wft overtreedt of heeft
overtreden. Deze brief is zowel per aangetekende post als reguliere post naar Arox verzonden. Op deze brief heeft
de AFM geen reactie ontvangen. Het informatieverzoek is op I mei 2012 van TNT Post retour ontvangen met als
reden “Niet afgehaald”.

I

Gebaseerd op bet uittreksel uit bet handeisregister van de KvK van 8 mei 2012.
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Bij brief van 23 april 2012 (kenmerk: INT-l- ) heeft de AFM naar Arox een herhaald informatieverzoek
verzonden (adres: Keppelseweg 4, 7001 CG Doetinchem) met het verzoek om aisnog de vragen uit het
informatieverzoek van 4 april 2012 te beantwoorden. Deze brief is per aangetekende post en per reguliere post
naar Arox verzonden. Het herhaald informatieverzoek is op 2 mei 2012 van TNT Post retour ontvangen met als
redenen “Onvolledig/foutiefadres en/ofpostcode” en “Verhuisd”.

Aangezien de termijn zoals gesteld in het herhaald informatieverzoek van 23 april 2012 was verstreken, heeft de
AFM op 2 mei 2012 getracht telefonisch contact op te nemen met Arox op telefoonnummer (conform
bet telefoonnummer dat is ingeschreven in de KvK van Arox). De oproep werd niet opgenomen, er was geen
mogelijkheid om een voicemailbericht in te spreken.

Op 7 mei 2012 heefi de AFM getracht telefonisch contact op te nemen met Arox op telefoonnummer . De
oproep werd niet opgenomen, er was geen mogelijkheid om een voicemailbericht in te spreken.

De AFM heeft tot op heden geen informatie van Arox ontvangen.

2. Het besluit

Om te kunnen vaststellen of Arox in strijd heeft gehandeld of handelt met artikel 2:65 Wft, is het noodzakelijk dat
de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in bet informatieverzoek van 4 april 2012 aan Arox heeft gesteld.
De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wft en de Awb. De AFM heeft
geconstateerd dat Arox geen gevolg beeft gegeven aan haar informatieverzoek van 4 april 2012 en haar herhaald
informatieverzoek van 23 april 2012. Door geen gevolg te geven aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft
Arox niet voldaan aan de medewerkingsplicht uit artikel 5:20 Awb. Volgens artikel 1:79, eerste lid, Wft kan de
AFM een last onder dwangsom opleggen als de medewerkingsplicht niet wordt nageleefd.

Omdat Arox geen gevolg heeft gegeven aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft de AFM besloten de
verstrekking van de gevraagde informatie afte dwingen door een last onder dwangsom op te leggen. De last onder
dwangsom houdt in dat Arox binnen tien werkdagen na clagtekening van deze brief alsnog volledig voldoet aan
het informatieverzoek van 4 april 2012. Arox moet de volgende informatie schriftelijk verstrekken:
1. Een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten die door Arox worden verricht in Nederland vanaf20juli

2009’ tot en met heden.
2. Een overzicht van de organisatiestructuur van Arox en de aan haar gelieerde ondernemingen (naam en

vestigingsplaats) inclusiefeen beschrijving van de activiteiten van de gelieerde ondememingen.
3. De naam, adres en woonplaatsgegevens van de bestuurder(s), directie, aandeelhouder(s), gevolmachtigde(n)

en overige beleidsbepalers van Arox en de gelieerde ondernemingen, inclusiefuittreksels uit het
handeisregister van de Kamer van Koophandel.

4. Waarin wordt precies geInvesteerd indien men deelneemt in Arox?

(enig aandeelhouder en bestuurder van Arox) heeft hetzelfde telefoonnummer als Arox (conform bet handeisregister

van de KvK).

Volgens bet handeJsregister van de KvK de datum van oprichting.



AFM
Datum 24 mei 2012
Ons kenmerk TNT-I
Pagina 4 van 10

5. Een omschrijving van de wijze waarop (onder meer via welke media) de deelnemingsrechten in Nederland
worden en/of zijn aangeboden en aan wie?

6. Een kopie van alle documenten6van de aanbieding van Arox die verstrekt zijn/worden aan (potentiele)
deelnemers zowel voorafgaand als na deelname.

7. Een overzicht van alle Nederlandse deelnemers die reeds gebruik hebben gemaakt van het aanbod van Arox
(naam, adres, woonplaats, datum toetreding en deelnamebedrag per deelnemer) in de periode van 20 juli 2009
tot en met heden. Hierbij ontvangen wij graag een kopie van de ondertekende overeenkomsten.

8. Wat is de totale inleg van alle deelnemers van de aanbieding van Arox vanaf 20 juli 2009 tot en met heden?
9. Een kopie van de tot en met heden gevoerde correspondentie met alle Nederlandse (potentiele) deelnemers,

inclusief e-mailcorrespondentie.
10. Een kopie van alle bankafschriften over de periode van 20 juli 2009 tot en met heden van alle bankrekeningen

die door Arox worden aangehouden voor haar bedrijfsactiviteiten.
11. Een kopie van alle vastgestelde jaarrekeningen sinds de oprichting van Arox tot en met heden, voor zover van

toepassing voorzien van een accountantsverklaring.
12. De naam van de accountant of boekhouder die dejaarrekeningen samenstelt en/of goedkeurt.
13. Werkt Arox samen met financiële dienstverleners of financiële ondernemingen? Graag ontvangen wij een

kopie van de samenwerkingsovereenkomsten en indien afwezig, een gedetailleerde omschrijving van de
gemaakte afspraken.

Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te geven, moet Arox binnen tien werkdagen na
dagtekening per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven.

U kunt de gevraagde informatie sturen aan: AFM, t.a.v. , Postbus 11723, 1001 GS te
Amsterdam, of per fax naar:

Als Arox niet binnen de termijn van tien werkdagen aan onderhavige last onder dwangsom voldoet, wordt een
dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt € 4.000,- (zegge: vierduizend euro) voor iedere dag of gedeelte
daarvan dat Arox een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van
€ 80.000,- (zegge: tachtigduizend euro).

De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot
de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Ret feit dat ondanks herhaald
verzoek de gevorderde informatie niet is verstrekt, heeft immers tot gevoig dat de AFM niet kan beoordelen of en,
zo ja, in hoeverre sprake is van overtreding van enige bepaling uit de Wft of onderliggende regelgeving. De AFM
wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht.

De AFM kan de dwangsom onmiddellijk opeisen zodra de dwangsom is verschuldigd. Als de dwangsom wordt
verbeurd, bent u wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele
aanmanings- en invorderingskosten.

6 Waaronder brochures (aanbiedingsmateriaal/promotiemateriaal), inschrijfformulier, overeenkomst. algemene voorwaarden,

prospectus, en aBe (eventueel andere) documenten die een (potentiele) deelriemer worden verstrekt.
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3. Publicatie

Als de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar
maken. Dit gebeurt op grond van artikel 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat eventuele
openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het toezicht dat de AFM houdt op de naleving
van de Wft. Als Arox bij de voorzieningenrechter een verzoek indient om de openbaarmaking op te schorten,
wordt de openbaarmaking uitgesteld tot er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.

Als het besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door:
a. publicatie op de website van de AFM;
b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,
c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere Iandelijke enlofregionale dagbladen.

Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens
verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze infonnatie zal dus in de
publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden
aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar
maken.

Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren als de dwangsom wordt verbeurd:

“AFM legt last onder dwangsom op aan Arox Exclusive Fund B. V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 inei 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Arox
Exclusive Fund B. V. (Arox) uit Doetinchem. Arox voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM De AFM
heeft deze informatie nodig om vast te stellen ofde wet word! overtreden.

De AFM vermoedt dat Arox rechten van deelneming heeft aangeboden, ofnog steeds aanbiedt, zonder verplichte
vergunning van de AFM Het is wettelUk verboden om in Nederland rechten van deelneming aan te bieden zonder
vergunning.

Het is belangrijk datfinanciele ondernemingen beschikken over een vergunning van de AFM Deze biedt
bescherining aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst z/ onder meer ofeenjInanciele
onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deslcundigheid en integriteit. Bovendien moet een
financiele onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze
gaan onder nieer over een zorgvuldige dienstverlening aan consunienten.

Wa! is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsoin probeert de AFMeen geconstateerde overtreding te beeindigen en/ofeen verdere
overtreding ofeen herhaling van de overtreding te voorkomen. De AFM draagt een onderneming ofeen persoon
op (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als deze binnen de gestelde termUn niet aan de opdracht (last) heeft
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voldaan, dan inoet deze een geidsom betalen. In dit geval probeert de AFM inforinatie te verkrgen die nodig is
om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Arox heefi de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termn verstrelct. Sinds 9juni 2012 is zU daarom
verplicht een dwangsom te betalen. De AFMmoet de informatie nog steeds ontvangen. ledere dag datArox niet
aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met é’ 4.000,-per dag tot een maximum van in totaal
e’80.000,-.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFMvraagt hetpubliek om informatie over Arox te delen met de AFM Hiervoor en bij overige vragen of
klachten kunt ii contact opnemen met het Meldpunt Financiele Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro
per ininuut).

De AFMbevordert eerlijke en transparanteJinanciele markten. WU 4jn de onaJhankelgke gedragstoezichthouder
op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFMbevordert zorgvuldigefinanciele
dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlUke en efficiente werking van kapitaalmarkten. Ons
streven is het vertrouwen van consumenten en bedrUven in definanciele markten te versterken, ook internationaal.
Op deze manier draagt de AFM bU aan de welvaart en de economische reputalie van Nederland.”

Let op: de AFM kan, afhankelijk van de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde
publicatietekst wijzigen of aanvullen.

4. Hoe kunt u bezwaar maken?

ledere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking
daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e
mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nhlbezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere
eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM
e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift
alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

De AFM wijst erop dat het maken van bezwaar niets afdoet aan de verplichting om aan deze last onder dwangsom
te voldoen en evenmin aan de eventuele verplichting om verschuldigde dwangsommen te betalen.
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Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met op telefoonnummer

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Was getekend te Amsterdam

Bijiage: Het wettelijk kader
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Bijiage: Het wettelijk kader

Wfl

In artikel 1:72 Wft is het volgende bepaald:
1. Met het toezicht op de naleving van de bU en lcrachtens deze wet gestelde regels 4/n belast de bU besluit van

de toezichthouder aangewezen personen.
2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

In artikel 1:74 is voor zover relevant — bepaald:
1. De toezichthouder kan ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bu ofkrachtens deze wet gestelde

regels van een ieder inlichtingen vorderen.
2. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht 4/n van overeenkoinstige toepassing.

In artikel 1:79 Wft is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van:

a. voorschrflen, gesteld ingevolge de in de blage b dit artikel genoemde artikelen;
b. de prospectusverordening;
c. (...)
d. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. (...)

In artikel 1:99 Wft is het volgende bepaald:
1. De toezichthouder maalct een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet

openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, ten4/ de openbaarmaking van het besluit in strijd is ofzou
kunnen icomen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze
wet.

2. Indien wordt verzocht oin een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de
voorzieningenrechter.

In artikel 2:65 Wfl is het volgende bepaald:
1. Het is verboden in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden:

a. zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling een door de Autoriteit Financiële Markten
verleende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen heeft; of

b. indien het een beleggingsmaatschapp betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de
beleggingsmaatschapp een door de Autoriteit Financiele Maricten verleende vergunning heeft.

2. Onverininderd het eerste lid, aanhefen onderdeel a, is het verboden in Nederland een recht van deelneming in
een instelling voor collectieve belegging in effecten die een beleggings,naatschapp is aan te bieden zonder
dat de beheerder ten behoeve van die beleggingsmaatschapp een door de Autoriteit Financiele Markten
daartoe verleende vergunning heeft.
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3. De Autoriteit Financiele Markten Ican op aanvraag geheel ofgedeeltelk, al dan niet voor bepaalde tijd,
ontheffing verlenen van het eerste lid en van hetgeen in het Deel Gedragstoezichtjinanciele ondernemingen is
bepaald met betrekking tot het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen, indien de
aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het Deel Gedragstoezichtfinanciele ondernemingen
beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd.

4. Net derde lid is niet van toepassing op het aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor
collectieve belegging in effecten.

Awb

In artikel 1:3 Awb is het volgende bepaald:
1. Under besluit wordt verstaan: een schrUielUke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een

publiekrechtelUke rechtshandeling.
2. Under beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de

afii.’zing van een aanvraag daarvan.
3. Under aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te neinen.
4. Under beleidsregel word! verstaan: een bU besluit vastgestelde algemene regel, niet zUnde een algeineen

verbindend voorschrfl, ointrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten ofde uitleg van
wettelUke voorschr’flen bU het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

In artikel 4:8 Awb is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet

heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid
zijn zienswUze naar voren te brengen indien:

a) de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
b) die gegevens niet door de belanghebbende zeifter zake z/n verstrekt.

2. Net eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelke verplichting gegevens
te verstrekken.

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder maakt van zUn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redel/kerwUs voor de vervulling
van zUn taalc nodig is.

In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

In artikel 5:17 Awb is het volgende bepaald:
1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelUke gegevens en bescheiden.

(...)
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In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald:
1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redefljke term Un alle medewerking

te verlenen die deze redelUkerwjs kan vorderen bU de uitoefening van 4/n bevoegdheden.
2. Zj die uit hoofde van ambt, beroep ofwettelUk voorschrifl verplicht zUn tot geheimhouding, kunnen het

verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

In artikel 8:81 Awb is het volgende bepaald:
1. Indien tegen een besluit bU de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep

bU de rechthank, bezwaar is gemaakt ofadministratiefberoep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van
de rechtbank die bevoegd is ofkan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen
indien onverwUlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2. Indien bU de rechtbank beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door
een partU in de hoofdzaak.

3. Indien voorafgaand aan een mogelk beroep b de rechtbank bezwaar is gemaakt ofadministratiefberoep is
ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het
bezwaarschrfl, onderscheidenlUk door de indiener van het beroepschrfi ofdoor de belanghebbende die geen
recht heeft tot het instellen van administratiefberoep.

4. De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6.6, 6:14, 6.15, 6:17 en 6:21 4/n van overeenkomstige toepassing. De
indiener van het verzoekschrfl die bezwaar heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarbj een
afschrfl van het bezwaar- ofberoepschrft over.

5. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt ofadministratiefberoep is
ingesteld en op dit bezwaar ofberoep wordt beslist voordat de zitting heefi plaatsgevonden, wordt de
verzoeker in de gelegenheid gesteld beroep bU de rechtbank in te stellen. Net verzoek om voorlopige
voorziening wordt gelkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep bU de rechtbank.


