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MoU Curaçao en Colombia

Banken: Telecombedrijf moet meewerken aan overname
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In verband met Ctex (Curaçao Technology Exchange) en
een eventuele overname van het in financiële nood verkerende datacenter is door de banken de druk op Ctex-aandeelhouder UTS flink
opgevoerd.
Volgens deze banken
houdt het nationale telecombedrijf het welslagen
van een reddingspoging
tegen. In een brief, in het
bezit van het Antilliaans
Dagblad, laat de advocaat
namens AIB Bank (Aruban Investment Bank), als
vertegenwoordiger van alle betrokken externe financiers, weten dat van
UTS alle medewerking
wordt verwacht.
De banken geven aan
bezorgd te zijn over de opstelling van UTS die de
onderhandelingen
over
een overname - en daarmee overlevingskans - van
Ctex in de weg zou staan.
De brief is gestuurd door
Rick Samuels van het advocatenkantoor Tundruk
op Aruba.
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Officier van
Justitie Gert Rip heeft
gisteren twintig jaar geëist
tegen Dangelo Damascus
en vijf jaar tegen Carlos
Pieter, met aftrek van het
voorarrest. Dat gebeurde
op dag drie van de inhoudelijke behandeling van de
zaak Magnus waarbij het
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AIB Bank verstrekte samen met de andere banken, waaronder vooral Girobank (die tevens medeaandeelhouder van Ctex
is) maar ook de MCB, begin 2013 een lening van
ruim 23,5 miljoen dollar
(42 miljoen gulden). Dat is
intussen opgelopen tot 27
miljoen dollar (48,5 miljoen). Ctex staat ook bij leveranciers voor miljoenen
in het krijt.
De financiële instellingen wijzen de UTS-directie erop dat de handelwijze van het telecommunicatiebedrijf alleen maar
kan worden beschouwd
als bewuste obstructie van
haalbare opties om Ctex
overeind te houden en
daarmee ook van de mogelijkheden van de banken

om hun uitgeleende geld
terug te krijgen.
AIB Bank en de anderen willen dat UTS zich
houdt aan de vereisten zoals aangegeven door de
Ctex-directie. En dat is
door medewerking te verlenen aan het mogelijk
maken van de overname
en het zich onthouden
van acties die zo’n verkoop
verstoren. Tevens dient
UTS alles in het werk
te stellen om een zo gunstig mogelijke overeenkomst met een potentiële
overnamekandidaat te bereiken.
De UTS-directie was
gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.
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Minister-president Ivar Asjes en
minister van Buitenlandse Zaken van
Colombia, María Ángela Holguín
Cuéllar, hebben een Memorandum of
Understanding (MoU) ondertekend.
Zij deden dit gisteren tijdens een verblijf van de premier in Bogota,
Colombia. Er is gesproken over de
gebieden: visserij en landbouw, productie en service, cultuur en onderwijs, toerisme, infrastructuur, transport en urbanisatie, en gezondheid en
energie. Met de samenwerkingsovereenkomst willen ze de betrekkingen
tussen beide landen bevorderen, uitdiepen en intensiveren.

Ctex-top blijft erin geloven

FOTO’S MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Twintig jaar geëist tegen ‘Panchèk’
tweetal terecht stond voor
onder andere de moord op
Helmin Wiels.
Behalve de moord op de
politicus, stond Damascus, alias ‘Panchèk’, gisteren ook terecht voor de
moord op Raul ‘Bolle’
Martinez, het bezit van
drie vuurwapens en het
plegen van een gewapende overval op een geldloper van Hector Henriquez. Pieter, die in het verleden al een gevangenisstraf van 12 jaar opgelegd
heeft gekregen, wordt
medeplichtigheid aan de
moord op Wiels ten laste
gelegd. Pieter zou de kleding hebben verschaft die
Elvis Kuwas heeft gebruikt
om de moord uit te voeren.

Vooral op de moord op
Bolle, is Rip gisteren uitvoerig ingegaan. Op de
dag van de moord op
Wiels, 5 mei, ontstond er
een discussie tussen Damascus en Bolle. Het
tweetal zou ruzie hebben
gemaakt over wie de bestuurder van de goudkleurige Kia Picanto zou zijn.
Hierbij zou Panchèk bedreigingen hebben geuit

naar Bolle toe. Uiteindelijk
is Bolle de chauffeur geworden, maar al snel ontstond, zo bleek gisteren,
de angst onder de medeverdachten, onder wie ook
Luigi Florentina, alias
‘Pretu’, die in september
vorig jaar zelfmoord heeft
gepleegd in een cel in Barber, dat Martinez zijn
moord voorbij zou praten
over de moord op Wiels.
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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

Dit gevoel werd sterker
toen de politie op 16 mei
2013 de gouden Kia Picanto confisqueerde die gebruikt is bij de moord op
de Pueblo Soberano-voorman.
Volgens verklaringen
van getuigen zou Bolle
op de avond van 16 mei
nerveus naar het huis
van vriendin van de verdachten Monica Bergonje
in Montagne zijn gereden.
Hij zou daar hooguit
een kwartier zijn gebleven
en 5 minuten later arriveerde Damascus. De
dochter van Bergonje, Veronica, verklaarde tegenover de politie dat Damascus haar later vertelde dat
hij Bolle had doodgeschoten. Na die avond is Bolle

nooit meer levend gezien.
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Damascus ontkent Bolle
te hebben vermoord
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Pieter en Damascus
door rechter verhoord
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