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Vonnis no. 1215 van 3 jul; 2001. 

(Boh. bij AR.no. EJ. -490 van 2001). 

1·034 P OZIO, F-D83 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA 

Oe rechter in voormeld Gerech!, 

Gezien het verzoekschnft van IMPERIAL TRUST N.V., ingediend ter grlffie van ( 

Gerecht op 12 OKT08ER 2000, strekkende tot het v€rlenen van surseance liE 

betahng aan Impenal Trust N. V. In Aruba. 

Gehoord de panijen biJ hun gemachtigden. van wier verk!aring proces-verbaal 

opgemaakt, hetwelk als hier Ingelast wordt beschouwd; 

Gelet op de behandeling van de zaak ter raadkamer van 12 oktober 2000, 4 junl 20C 

en 3 juli 2001 . 

Overweegt, dat U lt de behandeling tef raadkamer en het verslag van de bewindvoerdE 

is gebleken dat het vooruitzicht niet be staat dat Imperia! Trust N. V. na verloop van tiJ 

haar schuldelsers zal kunnen bevredigen, 

Overweegt dat de bewindvoerder het gerecht heeft verzocht Impenal Trust N. V. In stac 

van faillissement te verklaren; 

Overweegt dat dlt vezoek zal worden toegewezen; 

Gelet op de art ikelen 1,2,4, 5 en 11 van de Faillissementsverordentng; 

RECHTOOENDE IN NAAM OER KONING IN: 

Verklaart de naamJoze vennootschap IMPERIAL TRUST N.V. in Aruba in staat va f 

faillissement; 

Stelt aan tot curator mr. G L van Giffen, advokaar, kantoorhoudende aan de Abrahar: 

de Veerstra ,.'t no. 4, te Willemstad, Cura<;:ao; 

Benoemt als leden van de commissJe uit de schuldeisers, als voigt: 

- mr G. W Rep. advokaat: 

- mr. R A. Wix, advokaat: 

- dhr. F Wapenaar, financfeel adVISeU( 
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Verstaat dat de functle van Rechter-Commissaris vervuld zal worden door mr. drs TO 

Crces-Fernandes, Rechter in he! Gerecht In Eerste Aanleg van Aruba; 

Ol! vonnis IS gewezen in Aruba door mr drs. T.D Crces-Fernandes. Rechter in dit 

Ger echl en werd ultgesproken ler openbare terechtzitting van dinsdag, 3 juh 2001 in 

aanwezigheld van de griffier, R N. de Kart. 
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