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Aankondiging en liquidatie

1

AANKONDIGING

DICKELS YACHTING N.V.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.

gevestigd te Sint Maarten
In liquidatie

Bij exploit van de 24ste juli 2013, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie op Sint
Maarten, heb ik, Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij
het Gerecht op Sint Maarten, ten verzoeke van:
CADISHA ANN MARIE POWELL, wonende op Sint
Maarten aan NOEL MASSIAH JULIAN JEFFRY,
wonende aan de # 65 Bainbridge Apt. 2, in Brooklyn,
New York, U.S.A., zonder bekende woon- en/of
verblijfplaatsop Sint Maarten, betekend: de grosse
van een in executoriale vorm uitgegeven beschikking
dd. 18 maart 2013, door de E.A. Heer Rechter in het
G.E.A. van Sint Maarten, waarbij tussen partijen op
de 17de mei 2008 te St. Catherine op Jamaica in
algehele gemeenschap van goederen met elkander
gehuwd, de echtscheiding uitgesproken met bevel om
aan de inhoud daarvan te voldoen.

In de op 5 juli 2013 gehouden Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van bovenvermelde
vennootschap is tot haar ontbinding en liquidatie
besloten
per 2 januari 2013.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van
de verdeling, is ten kantore van het Handelsregister,
zomede ten kantore van de vennootschap ter
inzage gelegd.
De vereffenaar

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

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 13 augustus a.s. voor
12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

