
Gistermiddag zijn twee docu-
menten getekend. Een door de
aandeelhouders van datacenter
Curaçao Technology Exchange
nv (Ctex) en een ander door de
financiers/banken. Beide groe-
pen hebben hiermee ingestemd
met overname van hun tegoe-
den tegen 75 procent van de
waarde. Naar verluidt was Giro-
bank, zowel aandeelhouder als
‘lender’ in Ctex, de laatste die te-
kende voordat de door UIG ge-
stelde deadline eind van de mid-
dag zou verstrijken. Even is nog
een poging gedaan om 80 pro-
cent te krijgen, maar als snel
werd duidelijk dat Unique wilde
vasthouden aan de aangeboden
75 procent. Zoals het Antilliaans
Dagblad gisteren al berichtte is
hiermee het noodlijdende, rela-
tief nieuwe, miljoenenproject te
Mahuma gered en wordt het
zelfs spoedig afgebouwd; naast
het eerste gebouw bestaat het
hele complex dan uit vier verge-
lijkbare eenheden. Hiermee en
met wereldnamen van UIG als
ontwikkelaar en Apple als ge-
bruiker/exploitant is het de ver-
wachting dat Curaçao in de wij-
de regio voorop zal lopen als da-
tacenter en technologische hub.

Het ziet er vooralsnog naar uit
dat Anthony de Lima aanblijft
als directeur. Gisteren eind van
de middag werden aandeelhou-
ders (UTS, Girobank en onder
meer Stichting Ontwikkeling
Projecten Logistieke Sector) en

financiële instellingen (Giro,
MCB, Orco, PSB, Aruba Bank,
Obna, pensioenfonds APC en
AIB Bank als agent) ingelicht dat
de deal afgetekend was. 

Het datacenter moet een
nieuwe economische pijler wor-
den van Curaçao, waarbij infor-
matiecommunicatietechnologie
gezien wordt als de toekomst.
Met de nieuwe internationale ei-
genaar zal het eiland hierin een
voorname rol kunnen spelen.
De crediteuren, waaronder le-
veranciers, hebben afgelopen
week nog geprobeerd via de
rechter hun geleverde maar niet
betaalde producten terug te ha-
len. Dat zou niet zijn gelukt,
maar wel kregen zij toestem-
ming om beslag te leggen. 

UIG heeft deze groep schul-
deisers ook 75 procent geboden,
enkele grote leveranciers vinden
echter niet dat zij op dezelfde
manier behandeld moeten wor-
den als de aandeelhouders (die
risicokapitaal in Ctex hebben ge-
stoken). Crediteuren zouden im-
mers ook niet meegenieten van
eventuele winsten. Veel leveran-
ciers houden er wel rekening
mee dat zij zullen profiteren van
uitbreiding van het complex en
groei van de bedrijfsactiviteiten.
In het algemeen is met opluch-
ting kennis genomen van deze
voor Curaçao zeer gunstige op-
lossing. Een faillissement had
grote reputatie- en financiële
schade met zich meegebracht.
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ERKEND YOGADOCENT, in 2 JARIGE DEELTIJDOPLEIDING,  

 achttien zaterdagen per jaar, aanvang 27/9/14 

 minimum leeftijd 23 jaar, een Havo diploma of daarmee vergelijkbaar 

VAKKEN 

ANATOMIE / FYSIOLOGIE 

PRAKTIJK ASANA’S 

PRAKTIJK PRANAYAMA’S, CHAKRA’S 

YOGAFILOSOFIE, SUTRA’S, MANTRA’S 

VOEDINGSLEER 

ETHIEK & LESPROGRAMMA OP ZETTEN 

 

INFORMATIE EN AFSPRAAK VOOR AANMELDINGSGESPREK 

+5999 528 3029 & info@yogacentrumcuracao.com 

Lid van de VYN en Europese Yoga Unie 
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NIEUWE MAKELAAR OP CURAÇAO ???

Ja, sinds enkele maanden. 

Druk?
Ja, gelijk gestart met de verkoop van 20 luxe appartementen op een prachtig en nieuw te 
realiseren resort op Jan Thiel en de verkoop van luxe villa’s in het top segment van 
Jan Sofat, Vista Royal en Boca Gentil.

Nieuwe opdrachten?
Ja, wilt u ons bellen of mailen voor nieuwe opdrachten.
Kijk eerst even op www.ruseler.com
en bel daarna 5162025 (Dick Ruseler) of mail dick@ruseler.com.

Nieuwe 
eigenaar
voor Ctex
Unique Infrastructure Group met 
Apple als vermoedelijke eindgebruiker
Van een onze verslaggevers
Willemstad - Met hun acceptatie van het bod van Unique
Infrastructure Group (UIG) is Ctex nu de facto in han-
den van een nieuwe internationale eigenaar. UIG ont-
wikkelt met doorgaans Apple als enige eindgebruiker.

Martina vierde op 200 meter bij EK
Van onze redactie
Zürich - Churandy Martina
heeft bij de EK atletiek in Zürich
naast een medaille gegrepen op
de 200 meter. De titelverdediger
kwam niet verder dan de vierde
tijd: 20,37. De 30-jarige sprinter
veroverde twee jaar geleden in
Helsinki de Europese titel.

Martina werd als Europees
kampioen afgelost door de Brit
Adam Gemili, die als enige on-
der de 20 seconden bleef: 19,98.
De Fransman Christophe Le-
maitre werd tweede in 20,15,
Sergei Smelik uit Oekraïne
troefde Martina af in de strijd
om het brons (20,30).

De atleet van Curaçao liep
met 20,37 zijn beste tijd van dit
jaar, maar nog altijd ver verwij-
derd van zijn persoonlijk record
(19,85). Martina wordt al meer
dan een jaar geplaagd door lies-
klachten, waardoor hij ook in
Zürich niet op zijn top kon
presteren. Zo miste hij de finale
op de 100 meter, mede omdat
het startblok wegschoot bij de
start. Op de dubbele afstand
haalde Martina wel de eind-
strijd, maar kon hij niet met de
besten mee. ,,Ik wilde een me-
daille, maar het was een wonder
als dat zou zijn gelukt”, erkende
Martina na de finale. ,,Ik heb
niet genoeg kunnen trainen in
de bocht.”
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Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Open 7 days a week 

for every culinairy adventurer. 

Call for your reservations: 5669732

CIBA viert Indiase Onafhankelijkheidsdag 

De Curaçao Indian Business Association (CIBA) stond gisteren stil bij de 68e Onafhankelijkheidsdag
van India. Op 15 augustus 1947 werd India onder leiding van Jawaharlal Nehru als onafhankelijke natie
deel van het Britse gemenebest. CIBA stond stil bij dit jaarlijkse evenement in het bijzijn van minister-
president Asjes in de Queens Ballroom van het Curaçao Marriott Beach Resort and Emerald Casino. 
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