
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Data-
center Ctex (Curaçao
Technology Exchan-
ge) heeft een interna-
tionaal zeer kapitaal-
krachtige en bekende
groep gevonden die
bereid is het grootste
deel van de schulden
over te nemen. 

Dat heeft het Antilliaans
Dagblad uit betrouwbare
bronnen. Ook circuleert er
een ‘settlement offer’ ge-
richt aan crediteuren. Met
deze beoogde overname
wordt niet alleen Ctex ge-
red, maar wordt ook Cura-
çao op de wereldkaart ge-
zet. 

Afgelopen week heeft
de groep zowel aandeel-
houders (waaronder UTS
en Girobank als de groot-
ste) als de verstrekkers van
leningen (een hele reeks
Curaçaose banken) en de
leveranciers die voor gele-
verde diensten en produc-
ten nog veel geld van Ctex
moeten krijgen, een voor-
stel gedaan. In de meeste
gevallen wordt 75 procent
van de openstaande vorde-
ringen geboden. Hoewel
daarmee 25 procent van de
oorspronkelijke waarde
verloren gaat, wordt dit als
bijzonder gunstig gezien,
aangezien het alternatief
faillissement van Ctex zou
zijn en dat aandeelhou-
ders, banken en crediteu-
ren in dat geval veel min-
der van hun geld zouden
terugzien. Los van het feit

dat stakeholders driekwart
van hun geïnvesteerd
en/of geleend vermogen
of vorderingen terugkrij-
gen, is de aanwezigheid
van de partij die Ctex over-
neemt van grote beteke-
nis. Hoewel de onderhan-
delingen worden gevoerd
door Unique Infrastructu-
re Group (UIG), maakt
een blik op internet duide-
lijk dat UIG in het verle-

den projecten realiseerde
voor Apple, een wereld-
merk van formaat. Unique
is de ontwikkelaar van The
Reno Technology Park in
Nevada, waar Apple een
iCloud-datacenter heeft.

Het bod heeft betrek-
king op alle ‘assets’ (activa)
om Ctex vervolgens vrij
van schulden en claims in
bezit te krijgen en is geldig
tot het middaguur van-

daag. Naar verluidt heb-
ben alle, zo niet de meeste
betrokkenen positief gere-
ageerd op het bod. Daar-
mee lijkt het voortbestaan
van het nog maar pas - in
maart dit jaar - geopende,
maar direct al in financiële
nood verkerende Ctex ver-
zekerd. Eerder verklaarde
Ctex-directeur Anthony de
Lima dat de budgetover-
schrijdingen bij de bouw

van de eerste fase en de
langzamere groei van de
omzet dan ingeschat het

datacenter-project te Ma-
huma parten speelden.

Een eerdere overname-
poging, in juni/juli door
Supernap en gesteund
door de banken, mislukte.
De groep vond dat met na-
me UTS als aandeelhou-
der van Ctex en tevens toe-
komstig leverancier van
‘interconnectivity’ te hoge
eisen stelde. Ook Giro-
bank als aandeelhouder
ging niet direct overstag.
Dit keer zijn allen wel aan
boord.

De belangen zijn groot.
De banken (waaronder
MCB, Orco, Giro, PSB,
pensioenfonds APC, ont-
wikkelingsbank Obna en
Aruba Bank, vertegen-
woordigd door AIB Bank
als agentbank) hebben 27
miljoen dollar in Ctex zit-
ten. Naar verluidt stak
UTS zo’n 6 miljoen dollar
en Giro 5 miljoen dollar ei-
gen vermogen in het data-
center. En aan crediteu-
ren/leveranciers is Ctex
ruim 4 miljoen dollar ver-
schuldigd.

Als Unique daadwerke-
lijk Apple vertegenwoor-
digt, dan zijn de verwach-
tingen voor Curaçao groot.
De bedoeling is snel de
overige drie van de in to-
taal vier gebouwen van het
datacenter te realiseren.
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Muurschildering Pedro Luis Brión

Twee weken geleden klom Garrick Marchena bij de Pedro Luis Brión school in de steigers om aan een nieuw avon-
tuur te beginnen. Inmiddels is het kunstwerk van Marchena overduidelijk; een muurschildering van Pedro Luis
Brión. In het kader van nation building heeft de regering de opdracht gegeven om een muurschildering te plaatsen
bij scholen die de naam van een belangrijk persoon uit de Curaçaose geschiedenis dragen. Brión was een
Curaçaose militair en patriot die in de Venezolaanse onafhankelijkheidsoorlog aan de zijde van de opstandelingen
vocht. De muurschildering moet over drie weken klaar zijn. FOTO TICO VOS

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - George Ja-
maloodin, oud-minister
van Financiën en tevens
verdachte in de zaak 
Maximus, is toegang tot
de Verenigde Staten ge-
weigerd. Dat bevestigen
welingelichte bronnen
tegenover deze krant. Ja-
maloodin reisde woens-

dag naar Amerika. Bij ver-
trek werd hij op vliegveld
Hato gespot. 

Hoewel de reden voor-
alsnog onbekend is, 
lijkt de toegangsweigering
niets te maken te hebben
met het feit dat Jamaloo-
din verdachte is in de zaak

Maximus. De toegangs-
weigering zou dan ook
niet op verzoek van de Cu-
raçaose autoriteiten heb-
ben plaatsgevonden. 

Vermoedelijk heeft het
wel iets te maken met 
immigratieformaliteiten.
Een woordvoerder van 

het Amerikaans consulaat
laat tegenover deze krant
weten dat er wegens 
privacyredenen geen uit-
spraak kan worden gedaan
over de toegang van indivi-
duen tot de Verenigde Sta-
ten. 

Norman Serphos, de

woordvoerder van het
Openbaar Ministerie, liet
weten zelf nergens van 
te weten en verwees ver-
volgens door naar officier
van justitie belast met 
de woordvoering in de
zaak Maximus, Guillano
Schoop. Die was echter
onbereikbaar voor com-
mentaar. Ook Jamaloodin
zelf was niet te bereiken.

Jamaloodin mag VS niet in

Groep van formaat biedt 75 procent 
voor aandelen en torenhoge schulden

Overname Ctex nabij

Unique is de ontwikkelaar van The Reno Technology
Park in Nevada, waar Apple een iCloud-datacenter
heeft.


