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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van de 6e juli 2012, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolggevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van
de 28ste juni 2012,
OPGEROEPEN:
MARCEL M. VAN DEN BOOGAARD, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van dinsdag de 4e september 2012,
des voormiddags te 08.30 uur ten Raadhuize te
Philipsburg, ten einde op de door: AUTO GUADELOUPE
INVESTISSEMENT S.A., SOREMAR HOLDING N.V.,
SOREMAR REAL ESTATE N.V. & SOREMAR
VEHICLES N.V., gedomicilieerd op Sint Maarten aan de
Falcon Drive z/n ten kantore van Lexwell advokaten, mr.
J. Veen & J. Meyer, tegen hem ingestelde vordering te
antwoorden.
E.J. No:110/12.

Bij exploot van de 26ste juni 2012, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg van
Sint Maarten, gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van de 18e
juni 2012,
OPGEROEPEN:
DUDLEY RAYMUNDO KWIDAMA, zonder bekende woonen/of verblijfplaats op Sint Maarten, voor maandag de 3e
september 2012, des voormiddags te 09.00 uur, ten
Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de door:
MURIELLA KWIDAMA-GEORGE, gedomicilieerd ter
Griffie op Sint Maarten, tegen hem ingestelde vordering te
antwoorden.
E.J. No: 132/12
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

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 31 juli voor 12.00 ’s
middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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BEKENDMAKING

BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening
toezicht trustwezen (P.B. 2003, nr. 114) (“Ltt”) maakt de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij
bekend dat aan het hieronder genoemde trustkantoor
een vergunning is verleend op grond van artikel 3 van
de Ltt:
-

Transnational Trust and Corporate Services N.V.

Willemstad, 21 juni 2012
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

LIQUIDATIE
ISLAND SEA FOOD BAR & CHINESE RESTAURANT N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 16 augustus 2011 te ontbinden.
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en
samenstelling van de bezittingen en schulden van de
vennootschap is en heeft daarvan een balans
opgemaakt, welke ter inzage ligt en voor alle
belanghebbenden ten kantore van de vennootschap en
het handelsregister gedurende 30 dagen na deze
publicatie.
De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden
voldoen, waarna het overschot aan de aandeelhouders
zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de
statuten van de vennootschap.
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Ingevolge artikel 10 lid 4 van de Landsverordening toezicht
trustwezen (P.B. 2003, nr. 114) (“Ltt”) maakt de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij bekend dat aan
het hieronder genoemde trustkantoor een vergunning is
verleend op grond van artikel 3 van de Ltt:
-

Front Shore N.V.

Willemstad, 20 juni 2012
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

NEVENFUNCTIES COLLEGE FINACIEEL TOEZICHT
Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Rijkswet van
7 juli 2010, houdende regels voor het financieel toezicht
op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel
toezicht Curaçao en Sint Maarten) maakt het College
financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten hierbij de
nevenfuncties van het per 1 juli benoemde lid van het
College openbaar.
Nevenfuncties mevrouw Sybilla Dekker:
-

Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse
Gemeenten
Lid Raad van Commissarissen Royal HaskoningDHV
Voorzitter Raad van Toezicht Kadaster
Voorzitter Taskforce en Stichting Talent naar de Top
Voorzitter Raad van Toezicht Diabetes Fonds
Voorzitter van de Strategische Adviesraad Bouw en
Ondergrond, TNO
Voorzitter Tafel van Borging, Maasvlakte II
Adviseur Stichting Constant van Gestel Fonds
Voorzitter/Dame van de VOC Kamer “Bouw en Cultuur”
van het Scheepvaartmuseum
Lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdams
Barok Ensemble
Voorzitter Bestuur Stichting Huygens Tentoonstelling,
Stichting Grote Kerk
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IN THE MATTER OF AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
AND IN THE MATTER OF PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY OF CURAÇAO & ST. MAARTEN, N.V.
CHAPTERS IV AND V OF THE INSURANCE SUPERVISION ACT (PB 1990 NO. 77) (CURAҪAO AND ST. MAARTEN)
NOTICE OF A PROPOSED TRANSFER
Notice is hereby given that an application has been submitted to the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (the
"Central Bank") for approval, pursuant to Chapters IV and V of the Insurance Supervision Act (PB 1990 No. 77) (Curaçao and
St. Maarten), of a transfer of insurance policies, annuity policies, binders, slips and products issued or entered into by the
branches of American Life Insurance Company (“ALICO”) in Bonaire, Curacao and St. Maarten (the “ALICO Branches”)
(including all riders, endorsements and additional provisions forming part thereof and all certificates of insurance issued
thereunder) that are in full force as of the Effective Date (as such capitalized term is defined below) or with respect to which
the Company otherwise has continuing liability, and also policies under which insurance has lapsed, but which are subject to a
contractual right of reinstatement (collectively, the "Policies") to Pan-American Life Insurance Company of Curaçao & St.
Maarten, N.V. (“PALIC Curaçao/St. Maarten”), and the assumption by PALIC Curaçao/St. Maarten of all liabilities associated
with the Policies (the "Transfer"). Through each of the ALICO Branches, ALICO and PALIC Curaçao/St. Maarten propose to enter
into a Conveyance and Assumption Agreement (the "Conveyance Agreement") pursuant to which the Transfer will be effected.
It is proposed that the Transfer be completed on such date as is agreed by the parties, which date is currently expected to be in
the third quarter of 2012, subject to the satisfaction by the parties of certain closing conditions and the receipt by the parties of
all required regulatory approvals, including the approval of the Central Bank (the "Effective Date").
The Transfer is part of a larger transaction whereby Pan-American Life Insurance Group, Inc. (“PALIG”) and certain of
its affiliates, including PALIC Curaçao/St. Maarten, will acquire certain subsidiaries, assets and liabilities of ALICO, including the
assets of the ALICO Branches and the insurance liabilities under the Policies. Once the Transfer is implemented on the Effective
Date, PALIC Curaçao/St. Maarten will be responsible for all liabilities under the Policies. PALIG has advised that there will be no
impact on the terms of existing Policies or the strength of the guarantees contained therein. Specifically, PALIG has confirmed
that the transaction will not impact the following:


policy rates, terms and conditions;



coverage and benefits; and



service and administration of the Policies.

PALIC Curaçao/St. Maarten is an insurance company incorporated and licensed under the laws of Curacao. PALIG is an
insurance holding company incorporated under the laws of the State of Louisiana, U.S.A. It is a direct subsidiary of PanAmerican Life Mutual Holding Company. Its affiliated insurance companies offer individual and group life and health insurance
products in several jurisdictions in the United States, Latin America and the Caribbean. Additional information about PALIG and
its affiliates may be obtained at www.palig.com.
The proposed Transfer will be subject to the approval of the Central Bank. For a period of fifteen (15) days after the
date of this notice, any person who alleges that he would be adversely affected by the carrying out of the proposed Transfer
shall be entitled to inform the Central Bank of his or her objections to the proposed Transfer in writing. Any such objection shall
be sent to Mr. Jean T.T. Candelaria, Head Institutional Investors, General Supervision Department, Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad.
Copies of the Conveyance Agreement and other related documents can be obtained from the ALICO at its offices in
Curacao at Schottegatweg Oost #104, Curacao. Questions regarding the Transfer may be sent to ALICO via email at caribclient.services@alicopan.com or ALICO may be contacted regarding the Transfer at any time during regular office hours by
telephone at +5999-461-3232 (Curaçao).
DATED this 13th day of July, 2012.
Rep Law N.V.
Attorneys for American Life Insurance Company

