Prohlášení Antverpského diamantového společenství k loupeži na bruselském letišti
Caroline De Wolf, mluvčí Antverpského světového diamantového centra (Antwerp World Diamond Centre)

Pracovníci diamantového průmyslu v Atverpách jsou šokováni brutální loupeží, která se odehrála
pozdě večer v pondělí 18. 2. 2013 na bruselském letišti. Ozbrojení pachatelé ukradli diamanty v ceně
asi 50 miliónů dolarů (ca 950 miliónů Kč), kdy se jednalo jak o surové, tak vybroušené kameny.
Antverpy jsou největším světovým trhem s diamanty; 8 z deseti veškerých surových
(neopracovaných) diamantů a polovina veškerých broušených diamantů je obchodována
v Antverpách.
V současnosti je diamantové centrum v Antverpách nejlépe střeženým a nejbezpečnějším
diamantovým centrem na světě, garantujícím bezpečné obchodování a zasílání cenných zásilek do a
z Antverp.
Jako pracovníci diamantového průmyslu v Antverpách nemůžeme pochopit, jak mohlo dojít
k takovému incidentu, který se stal včerejší noci. Čekáme na výsledky probíhajících vyšetřování, ale
obáváme se také významného poškození renomé Antverp jako vůdčího světového diamantového
centra.
Zasílání diamantů letadly volíme proto, že se jedná o nejbezpečnější a nejlépe kontrolovaný způsob
přepravy. Doufáme, že nyní budou přijata další bezpečnostní opatření, která ještě více posílí
bezpečnou a plynulou přepravu diamantů.

Vyjádření společnosti Brinks k loupeži na bruselském mezinárodním letišti
19. února 2013 – Společnost Brink´s dnes vydala prohlášení, že dne 18. února ozbrojený gang přepadl
na letišti v Bruselu letadlo patřící do skupiny společnosti Swiss a ukradl nezjištěné množství
diamantů, z nichž část byla přepravována společností Brink´s. Při přepadení nebyl nikdo zraněn.
Společnost Brink´s je dlouhodobě disponuje pojistným produktem zajišťujícím pojištění pro případné
ztráty. Výše celkové škody není zatím známa, stejně tak není známa částka, kterou byla poškozena
společnost Brink´s. Brink´s informovala všechny své zákazníky poškozené při této loupeži, že veškeré
jejich ztráty budou plně uhrazeny v nekratší době.
Společnost Brink´s je ve stálém kontaktu se svými zákazníky i státními orgány, ve snaze vyřešit
veškeré aspekty tohoto incidentu v nejkratším možném termínu.
O společnosti Brink´s
Brink´s je mezinárodně působící společnost, největší světový poskytovatel přepravy cenných komodit a hotovosti. Více
informací o firmě naleznete na www.Brinks.com

