De Afinsa miljarden.
In maart, april en mei '06 2003 had onze Hoornblazer de primeur met de melding dat
door het Spaanse bedrijf Afinsa op grote schaal Nederlandse postzegels werden
gekocht. Afinsa kocht alleen postfrisse zegels uit de jaren 1946 tot 1993 en zonder de
langlopende frankeerseries en postzegelboekjes.
Deze zegels werden in jaargangen aangeboden aan Spaanse particuliere beleggers. Deze
beleggers betaalden aanzienlijk meer dan de handelswaarde, maar daar stond tegenover
dat Afinsa de belegger een rente vergoedde van 6% als deze het pakket in onderpand
bij Afinsa achterliet. Na acht jaar kon de belegger kiezen uit: het contract verlengen; het
pakket aan Afinsa terugverkopen tegen 50% van de oorspronkelijke waarde of het
pakket op de markt verkopen. Gesuggereerd werd dat de waarde dan wel eens meer
dan de oorspronkelijke waarde zou kunnen zijn. Afinsa stond goed aangeschreven, had
2100 medewerkers; een omzet van 185 miljoen en maakte 55 miljoen euro winst.
Bovendien bezat Afinsa een belang van 68% in het in de VS beursgenoteerde
veilingbedrijf Greg Manning. Dat veel Spanjaarden die hun geld van oudsher nooit aan
de bank toevertrouwden met Afinsa in zee gingen licht voor de hand.
Tot zover de samenvatting uit 2003.
Dan verschijnt er op 11 mei 2006 in diverse dagbladen het bericht dat de Spaanse
politie op grond van een anonieme tip een inval had gedaan bij Afinsa (en Forum
Filatelie) op verdenking van fraude, oplichting, verduistering, witwassen van geld etc.
350.000 beleggers zouden zijn gedupeerd voor in totaal een bedrag van 3 tot 8 miljard
euro (afhankelijk van het dagblad). De beleggers zouden meer dan het tienvoudige
(1150%) van de werkelijke waarde hebben betaald. De Spaanse belastingdienst zou 2,4
miljard tekort zijn gekomen. De politie nam 10 miljoen contact geld, een sportwagen
en een drukpers in beslag. Bovendien zou Afinsa het niet zo nauw nemen met de
kwaliteit van de ingekochte postzegels en zelf ook postzegels drukken. De pers meende
dat er sprake was van een piramidespel, waarbij de 6 % rente werd betaald uit de
stortingen van nieuwe toetreders. Nu dit stagneerde kon Afinsa niet meer aan de
verplichtingen voldoen. De directie werd gearresteerd en op de bankrekeningen werd
beslag gelegd.
Grote ontsteltenis in de filatelie. Handelaren die zegels naar Spanje hadden verzonden
maar nog geen geld hadden ontvangen, maken zich grote zorgen. Handelaren die wel
hadden gekocht en verpakt, maar nog niet hadden verzonden vragen zich af of zij hun
spullen nog wel voor een redelijke prijs kwijt zullen raken.
De schrik bij de handel is begrijpelijk. Er zal door de geblokkeerde bank rekeningen
voorlopig niet betaald kunnen worden. Maar anderzijds lijken de persberichten mij
grotendeels onzin:
1. Belasting betalen in Spanje doet bijna niemand. Het "zwarte" circuit is daar van
oudsher vele malen groter dan het "witte". Dus witwassen?
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2. En dan 8 miljard voor 350.000 beleggers? Dat is gemiddeld 25.000 euro per
belegger. De Posthoorn veilt met regelmaat postfris na 1945. Een stockboek vol brengt
het tot een paar honderd euro handelswaarde. Je hebt dus 100 stockboeken nodig om 1
klant van 25.000 euro te bedienen. En dat 350.000 maal. Waar sla je 35 miljoen
stockboeken op?
3. Dat Afinsa het niet zo nauw nam met de kwaliteit zal elke handelaar ontkennen.
Integendeel zij werden gek van de hoge kwaliteitseisen van Afinsa.
4. De gevonden 10 miljoen contant geld bleek achteraf niet aan Afinsa toe te behoren,
maar aan een in het gebouw gevestigde handelaar. Die zal overigens iets uit te leggen
hebben.
5. Hoe kan Afinsa met winstmarges van 1150% op deze omzetten in de problemen
komen? Afinsa ontvangt op een inkoop van 100 miljoen afgerond 1 miljard euro.
Afinsa kan dan 900 miljoen op de bank zetten, wat bij een rente van 4% elk jaar 36
miljoen oplevert. Maar Afinsa moet elk jaar 6% over 1 miljard, is 60 miljoen betalen en
komt dus elk jaar 24 miljoen tekort. Vervelend, maar met een beginsaldo van 900
miljoen kan zij dat tientallen jaren volhouden en dan kan er ook nog wel een
sportwagen vanaf.
6. Het komt mij onwaarschijnlijk voor dat een bedrijf dat een winstmarge van 1150%
behaalt, op het idee komt om op de inkoop te besparen door op een eigen drukpers
zelf postzegels te gaan drukken.
Wat kan er anders aan de hand zijn?
Mij bereikte het gerucht dat de basis onder het bovenstaande niet in Spanje ligt, maar
uit de VS afkomstig is. Het eerder genoemde beursgenoteerde bedrijf Greg Manning
heet thans Escala Inc. Afinsa is nog steeds voor 68% aandeelhouder. Escala heeft de
laatste jaren uitstekende resultaten geboekt. De beurskoers is navenant gestegen van $
10 in 2004 tot $ 32, - in april jl. en Escala bereikte een marktwaarde van meer dan $ 1
miljard.
In de VS is het eenvoudig aandelen te verkopen die je niet bezit, in de hoop deze later
tegen een lagere koers terug te kopen. Deze z.g. baissiers moeten hun short verkochte
aandelen echter melden bij de beurs. De beurs publiceert periodiek het totale aantal
short verkochte aandelen. In het geval van Escala was dit aantal opgelopen tot meer
dan 60% van het aantal beschikbare stukken. Een ongekend hoog percentage.
De baissiers maakten zich grote zorgen, toen Escala op 9 mei opnieuw beter dan
verwachte kwartaalcijfers publiceerde. De aanklacht over malversaties bij Afinsa in
Spanje blijkt afkomstig uit de VS. In de direct daaropvolgende persberichten over
Afinsa wordt nauwkeurig melding gemaakt van het feit dat Afinsa de
"moedermaatschappij" van Escala is.
Het vervolg laat zich raden de beurskoers van Escala stort in van $ 32- naar $ 5, -. De
baissiers zijn gered.
De schrijver van het Escala gerucht wekt de suggestie dat de baissiers in Escala de
verstrekkers zijn van de anonieme tip aan de Spaanse politie en zorg hebben gedragen
voor ruime publiciteit.
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Anders dan over Afinsa heb ik bovenstaande berichtgeving over Escala wel kunnen
controleren en deze is voor 100% juist. Het laatste bericht dateert van 20 mei en luidt
dat gedupeerde aandeelhouders van Escala op 20 mei een class-action tegen de directie
zijn gestart, waarbij de aanklacht is dat Escala haar aandeelhouders niet had
geïnformeerd over het feit dat Escala winst behaalde door zaken te doen met een
bedrijf (Afinsa) dat zich met fraude en malversaties bezig hield.
Voordat deze beleggers in Escala voor hun koersverlies worden gecompenseerd zal wel
eerst bewezen moeten worden dat Afinsa zich inderdaad met fraude en malversaties
bezig hield. Voor zover ik kan overzien is alleen aannemelijk dat beleggers zwart geld
bij Afinsa investeerden.
Jan Kluft
(overgenomen uit "de Hoornblazer")

Wetenswaardigheden over Voorafstempelingen.
Veel verzamelaars weten niet wat voorafstempelingen zijn, waar ze voor gebruikt
werden / worden of wat daarmee bedoeld wordt. Als verzamelaar van dit
interessante stukje verzamelgebied zal ik proberen u het e.e.a. duidelijk te maken.
Vinden doe je voorafstempelingen nog steeds in stockboeken of "dubbeltjesboeken", het gaat n.l. meestal om gewone frankeerzegels waarvan er miljoenen zijn
gedrukt.
Heel veel gebruikt zijn langlopende series bijvoorbeeld zegels met de afbeelding van
een president (Amerika) of de afbeelding van een wapen (België).
Voorafstempelingen zijn, het woord zegt het al, zegels die in de drukkerij van een
stempel zijn voorzien. In België heten ze dan typo's, in Amerika bureaux.
Zegels die op een plaatselijk postkantoor met de hand zijn voorgestempeld noemen
we handvoorafstempelingen, een hele mond vol maar dat mag ook wel want daar
zijn er ongeveer 1.5 miljoen verschillende van.
In verschillende landen is het laatstgenoemde systeem gebruikt o.a. België,
Luxemburg, Canada, Frankrijk, Monaco en Amerika en waarschijnlijk nog wel meer.

Typo

Handvoorafstempelingen

De bekendste zijn de jaartallen op Belgische en Luxemburgse zegels en in Amerika
de dubbele horizontale balkjes met daar tussenin de plaats en afkortingsletters van
de betreffende staat.
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