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Aankondiging en liquidatie

AANKONDIGING

FIVE BY FIVE N.V
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

Ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint
Maarten is op 15 juni 2012 een aanvraag tot het
verkrijgen van SURSEANCE VAN BETALING ingediend
door SIMPSON BAY RESORT MANAGEMENT COMPANY
BV, gevestigd in Sint Maarten aan de Billy Folly Road
#37, Sint Maarten.
Ingevolge de beschikking d.d. 19 juli 2012 van de
Rechter in voormeld Gerecht -waarbij aan voornoemde
besloten vennootschap voorlopig surseance van betaling
werd verleend, met benoeming van de advocaten mrs.
G.J. Bergman werkzaam bij het advocatenkantoor
Bergman Zwanikken Snow & Essed gelegen aan de Kudu
Drive #2A, Bel Air in Sint Maarten, tot bewindvoerders
teneinde met genoemde besloten vennootschap het
beheer over diens zaken te voeren –roep ik alle
schuldeisers van de besloten vennootschap voornoemd
op om op maandag 15 oktober 2012 te 10:00 uur in
de zittingszaal van het Gerecht voormeld in het
Gerechtsgebouw aan de Voorstraat op Sint Maarten te
verschijnen, teneinde –alvorens beslist wordt omtrent
het definitief verlenen van de gevraagde surseance van
betaling –op voormelde aan
vraag te worden gehoord.

Bij besluit van de op 7 augustus 2012 gehouden Algemene
Vergadering van Aandeelhouders is besloten tot ontbinding
der vennootschap per 31 december 2011.

Sint Maarten, 20 juli 2012
De griffier bij voormeld Gerecht,
Mw. L.A. Patrick-Gibbs

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) o.v.v.
Landscourant en uw factuurnummer of bij Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een digitaal
medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 28 augustus voor
12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

