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Republiek Ondernemers,

AKZO en Unilever presenteren zich als Typisch Hollandse kleinzerige bedrijven.

U media-berichten blijkt niet dat AKZO en Unilever

 'De chantage praktijken van  buitenlanders - welke mogelijk zijn dankzij de ICC-rechtzaak
tegen NL - stoppen'.

  Nederland heeft een 100% crimineel parlement; heeft een moordende Koninklijke familie.

  Nederland is een Republiek. Dit weten NL bedrijven, maar zij doen net alsof zij dit niet
weten
  omdat zij hun strategieën niet willen wijzigen'.

  Ambassades & buitenlandse fananciële beurzen weten dit wel...
 en kunnen bedrijven zeer eenvoudig overnemen.

Hollandse bedrijfsbesturen 'functioneren zeer slecht'.

Dit zijn een Antieke groepen denkers die alleen maar brullen

'Hij is zeer getalenteerd; heeft staat van dienst bewezen...'.

'Wij hebben een verdeel - en heersstrategie; heirdoor zijn wij aan de macht'.

NEEN.

Dit zijn gluiperige kleinzerige personen die alleen voor hun eigen belang aan de macht
blijven
en die het bedrijf in Nieuw Opgedeelde Stukken -verdeeld over een langere tijdbalk -
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bijna kado geven aan buitenlandse drammers.

AKZO - Unilever - Multinationals moeten nu eerst in de media helder
maken dat de ICC-rechtzaak tegen NL niet langer een chantage middel
voor buitenlanders kan zijn.

En het NOCAR-aandeel is rechtsgeldig.

Ga naar de Notaris en regel dat bedrijven voor minstens 30% bestaan
uit jaar-aandelen, bedoeld om het tempo en de mate van geweld tijdens overnames
af te remmen.

AKZO - Unilever hebben een slecht bestuur.

Jullie zijn zo achterlijk!

TheresaMay in UK heeft nieuwe Verkiezingen uitgeschreven
omdat zij 'Trump te veel heeft gesteund tijdens zijn Syrie-aanval'.
Dit bepaalt de ICC-lobby.

BREXIT wordt dus zeer sterk - naast 100% crimineel NL parlement -
doordat de Engelsen veel meer gevoel van Eigenwaarde hebben.

En zich niet de kaas van het brood laten eten.

T-May ... luistert naar mij  InterimMinisterPresident DésiréeStokkel...
niet naar Dictatoren Markrutte of EdithSchippers.

En al helemaal niet naar VNONCW - SER - Bedrijven 'die zichzelf kado geven'.

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk
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burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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