2019 no. 46

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT van 16 augustus 2019 no. 2 met betrekking tot de conversie
van een aantal onderhandse leningen in staatsobligaties

Uitgegeven, 29 augustus 2019

De minister van Justitie,
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DE GOUVERNEUR van Aruba,
Op voordracht van de minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur

Overwegende:
dat met het oog op de noodzakelijke aanzuivering van de tekorten op
de rekening van het Algemeen Fonds Ziektekosten over de jaren 2010
en 2011 bij landsbesluit van 2 september 2011, no. 1 (DirFin/508/11),
en bij landsbesluit van 1 maart 2013, no. 1 (DirFin/1246/12), de minister
van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie werd gemachtigd
om onderhandse leningen aan te gaan met inachtneming van de in die
landsbesluiten vermelde maximum bedragen en leningsvoorwaarden;
dat als gevolg hiervan leningen zijn aangegaan met hoofdsommen van
respectievelijk Afl. 16.060.000,00 en Afl. 7.700.000,00;
dat het doelmatigheidshalve wenselijk is deze leningen te converteren
in obligatieleningen;
Gelet op:
artikel 38s, eerste lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18);
de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3);
HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen dat:
I.

de lening die is aangegaan na bekomen machtiging bij het landsbesluit
van 2 september 2011, no. 1 (DirFin/508/11) en waarvan de hoofdsom
Afl. 16.060.000,00 bedraagt, alsmede de lening die is aangegaan na
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bekomen machtiging bij het landsbesluit van 1 maart 2013, no. 1 (DirFin/1246/12), en waarvan de hoofdsom Afl. 7.700.000,00 bedraagt, geconverteerd worden in obligatieleningen;
II.

de Centrale Bank van Aruba zal optreden als emissiebank van het Land
en als zijn agent met betrekking tot zowel het beheer van de staatsobligaties als de uitbetaling van de rente op en de aflossing van de hoofdsommen daarvan;

III.

de Caribbean Mercantile Bank N.V. als geldgeefster zal optreden;

IV.

dit landsbesluit in het Afkondigingsblad van Aruba wordt bekendgemaakt.
Oranjestad, 16 augustus 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro

