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De Franse beursautoriteiten verdenken het Belgische beurshuis Petercam van koersmanipulatie. De 

sanctiecommissie liet een geluidsfragment horen waarin een trader zichzelf aan de galg praat. 

De zaak draait rond twee aankooporders op vrijdag 30 december 2011: 5.000 stukken Naturex (een 

voedingsexpert) en 3.000 stukken SIPH (een plantagegroep). Een trader van Petercam gaf die orders zonder 

limiet en voor uitvoering tijdens de slotfixing door aan het Franse beurshuis Exane. De aandelen sloten de 

dag af met een koerssprong van respectievelijk 7,7 procent en 8,4 procent. 

Er is op zich niets illegaals aan het doorsturen van orders zonder limietprijs. Het wordt wel illegaal als de 

transactie plaatsvindt om een koers bewust op een kunstmatig of abnormaal peil te brengen. Dat heet 

koersmanipulatie. Financiële partijen kunnen er belang bij hebben dat een aandeel klimt op de laatste 

handelsdag van het jaar. Het leidt tot florissantere jaarrapporten voor de klanten. 

Petercam woonde woensdag een zitting bij van de sanctiecommissie van de Franse beurswaakhond Autorité 

des marchés financiers (AMF). Daar liet een verslaggever een geluidsfragment horen tussen twee traders van 

Petercam en Exane, schrijft de Franse zakenkrant Les Echos. De trader van Exane wijst in het gesprek op de 

complexiteit van de beursorders en zegt dat ze de koers van de aandelen 'fors zullen doen stijgen'. Daarop 

antwoordt de trader van Petercam: 'Denkt u niet dat dat de bedoeling is?' 

Het college van de AMF vordert van Petercam een boete van minstens 300.000 euro. Voorts riskeert zowel 

een beheerder als de trader van Petercam een boete van 50.000 euro. Van Exane vordert het college een 

blaam, een boete van minstens 250.000 euro en een waarschuwing aan het adres van de trader. 

Petercam geeft in een reactie toe dat de uitvoering van de orders 'niet optimaal is verlopen'. Het beurshuis 

ontkent evenwel de koersmanipulatie. 'De orders waren gerechtvaardigd door geldige 

beleggingsoverwegingen. Er was geen intentie tot koersmanipulatie.' 

'Noch Petercam, noch zijn medewerkers hebben enig voordeel gehaald uit deze verrichtingen', vervolgt 

Petercam-woordvoerster Alexandra Niehe. De sanctiecommissie van de AMF heeft nog geen beslissing 

genomen over eventuele sancties. 

De vermogensbeheerders Petercam en Bank Degroof zitten momenteel in een fusieoperatie. 


