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Aankondiging

Bij exploit van ondergetekende, mr. Matthijs Willem Adriaan van der Gulik, als toegevoegd-adspirant-
deurwaarder werkzaam ten kantore van Rolando Antonio Senchi, deurwaarder bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius
en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, kantoorhoudende te Curaçao, aan het adres
Koraal Partier K 100, van 28 April 2020 , waarvan een afschrift is gelaten aan de Edelachtbare
Heer/Vrouwe Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, is aan de naamloze
vennootschap QUINAULT INVESTMENTS N.V., gevestigd te Curaçao, Betekend de titel voor en
de aktes van overdracht van de aandelen in Quinault Investments N.V.

Toegevoegd-adspirant-deurwaarder
M.W.A. van der Gulik Tel. (005999) 7369588

Dossier L2000018 M.W. Smits/Quinault Investments N.V.
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Bekendmaking

MINISTERIËLE BESCHIKKING

van 24ste maart 2020 no.

De Minister van Financiën

Overwegende:

dat de Minister van Financiën bij Landsbesluit van 23 december 2019, no. 19/2434, is belast met de
ministeriële verantwoordelijkheid voor buitengaatse hazardspelen en op grond hiervan
verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en voor de uitvoering van de Landsverordening
buitengaatse hazardspelen (P.B. 1993, no. 63);

dat op grond van bovengenoemd landsbesluit de Minister van Financiën mandaat is verleend om
onder meer de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1, 2, 3, tweede lid, en 4 van de
Landsverordening buitengaatse hazardspelen namens de Gouverneur uit te oefenen, en hij deze
bevoegdheden kan ondermandateren;

dat de Stichting Gaming Control Board, die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van
Financiën valt, reeds belast is met de vergunningverlenende bevoegdheden, taken en
werkzaamheden betreffende andere kansspelsectoren, in het bijzonder de landbased casinosector,
het loterijwezen en de charitatieve bingo en bon ku ne;

dat de Minister van Financiën de aan hem in mandaat verleende bevoegdheden ten aanzien van de
buitengaatse hazardspelen wenst onder te mandateren aan de Gaming Control Board;

Gelet op:

artikel 2, tweede lid, van het Landsbesluit van 23 december 2019, no. 19/2434 met zaaknummer
2019/39110;
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Heeft besloten:

Artikel 1

1. De bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1, 2, 3, tweede lid, en 4 van de
Landsverordening buitengaatse harzardspelen, worden ondergemandateerd aan de
Directeur van de Gaming Control Board.

2. Ter uitvoering van de bevoegdheden in het voorgaande lid, kan de Directeur van de Gaming
Control Board een vergunning verlenen, wijzigen, tijdelijk intrekken, intrekken, weigeren,
alsmede voorschriften en voorwaarden verbinden aan een vergunning.

Artikel 2

1. De Gaming Control Board wordt belast met de uitvoering van de werkzaamheden,
voortvloeiend uit de aan de vergunning verbonden voorschriften en voorwaarden.

2. De bevoegdheden, benodigd tot het uitvoeren van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste
lid, worden ondergemandateerd aan de Directeur van de Gaming Control Board,
ressorterende onder de Minister van Financiën.

Artikel 3

De in de voorgaande artikelen ondergemandateerde bevoegdheid wordt verleend met de macht van
substitutie, beperkt tot één of meer door de Directeur van de Gaming Control Board aangewezen
personeelsleden van de Gaming Control Board.

Artikel 4

De Gaming Control Board wordt aangewezen als de instantie die is belast met het toezicht op de
naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften en voorwaarden. Deze aanwijzing wordt
bekendgemaakt in de Landscourant.

Artikel 5

Ten behoeve van de controle op de naleving van de plicht tot tijdige en volledige betaling van het
vergunningsrecht, is de Gaming Control Board te allen tijde bevoegd tot inzage in de administratie
van de betaling van de vergunningsrechten, verstrekt door hetzij de instantie waaraan de betaling
van het vergunningsrecht conform de vergunning moet geschieden, dan wel de bank waar de
bankrekening wordt gehouden waarop de betaling conform de vergunning moet worden
bijgeschreven.

Artikel 6

Deze ministeriële beschikking treedt in werking op de datum der dagtekening.
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Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

–    de Minister van Financiën,
–    de Minister van Algemene Zaken, en
–    de Directeur van de Stichting Gaming Control Board.

Willemstad, 24 maart 2020
De Minister van Financiën,

K.A. GIJSBERTHA

Uitgegeven de 8ste mei 2020
De Minister van Algemene Zaken,

E.P. RHUGGENAATH
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Liquidatie

Bombini Investment N.V. in liquidation
(hereinafter referred to as the “Company”)

By decision of the general meeting of shareholders of the Company held on 30 April 2020 it was
resolved to dissolve the Company on the same date.

Statement of account and plan of distribution:

The statement of account and the plan of distribution are available for all interested parties at the
office of the Chamber of Commerce and the office of the Company.

Liquidator.
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Liquidatie

AVALON GLOBAL OPPORTUNITY FUND B.V. – in liquidation
(the “Company”)

By the Extraordinary Meeting of Shareholders held on the 10th day of April 2020 it has been
resolved to liquidate and dissolve the Company in accordance with Book 2 of the Civil Code of
Curaçao and article 27 of the Articles of Association of the Company.

Eclipse Management B.V.
The Liquidator
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Liquidatie

LAMBASA GLOBL OPPORTUNITY FUND B.V. – in liquidation
(the “Company”)

By the Extraordinary Meeting of Shareholders held on the 10th day of April 2020 it has been
resolved to liquidate and dissolve the Company in accordance with Book 2 of the Civil Code of
Curaçao and article 27 of the Articles of Association of the Company.

Eclipse Management B.V.
The Liquidator
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Liquidatie

 Z i and i Overseas N.V.
in liquidatie

De vereffenaar van Z i and i Overseas N.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en
verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore
van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening
en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een
ieder ter inzage zullen liggen.

De Vereffenaar
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Liquidatie

Curmira B.V., in liquidatie
(“de Vennootschap”)

Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2020 is de Vennootschap
per dezelfde datum in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot vereffenaar en
bewaarder van de boeken en bescheiden.

 Rekening en Verantwoording:

 De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
Vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt ten kantore van de
Vennootschap.

 Plan van Uitkering:

 De Vennootschap zal al haar schulden voldoen, waarna een resterend saldo aan de
aandeelhouders wordt uitgekeerd.

 De Vereffenaar
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Liquidatie

Liquidatie
BEKENDMAKING

Capri NV
in liquidatie.

Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouders werd besloten bovengenoemde vennootschap te
ontbinden per 20 december 2019.

De vereffenaar verklaart dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn, dat er voldaan is aan alle
eisen gesteld door de artikelen 2:31 lid 6 BW en verder van het Burgerlijk Wetboek inzake de
ontbinding van de vennootschap en dat de vereffening derhalve is geëindigd en de vennootschap
heeft opgehouden te bestaan.

De Vereffenaar.
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Liquidatie

Chestnut Investment (Netherlands) N.V.
(in liquidatie) gevestigd te Curaçao.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 27 december 2019 te ontbinden.

De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een
slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het
handelsregister is neergelegd.

De vereffenaar.
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Liquidatie

Advanced Business Investment (Netherlands) N.V.
(in liquidatie) gevestigd te Curaçao.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 15 januari 2020 te ontbinden.

De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een
slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het
handelsregister is neergelegd.

De vereffenaar.
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Liquidatie

Banyan Investment (Netherlands) N.V.
(in liquidatie) gevestigd te Curaçao.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 30 december 2019 te ontbinden.

De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een
slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het
handelsregister is neergelegd.

De vereffenaar.
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Liquidatie

Thaba N.V.
In liquidation

By decision of the general meeting of shareholders of the Company held on April 30, 2020 it was
resolved to dissolve the Company per April 30, 2020.

The liquidator has determined that there are no more assets and has made the final accounts
available for inspection at the offices of the Trade Register and the Company.

The liquidator
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Liquidatie

STICHTING ROTOM, in liquidatie

IN DE OP 30 APRIL 2020 GEHOUDEN BESTUURSVERGADERING IS BESLOTEN OM MET
INGANG VAN 30 APRRIL 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE
STICHTING OVER TE GAAN.

DE VEREFFENAAR
Global Armando International B.V.
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Liquidatie

ADVERTENTIE

Converge Holding N.V. in liquidatie

Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

De gevolmachtigde
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Liquidatie

Intera N.V.
(in liquidatie)

Ontbindingsbesluit:

Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap
Intera N.V. is besloten om deze per 4 mei 2020 te ontbinden onder benoeming van GVC Investment
Limited tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

Reken en verantwoording:

De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage
ligt ten kantore van de vennootschap.

Plan van uitkering:

De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

De Vereffenaar
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