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Besch lkking van 10 augustus 2010 . 

B6hore:nd biJ AR. nr. EJ . 490 van 2000. 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA 

Gelct op hel vonms van de recher in di( gerecht van 3 Juli 2001, waarb ij het 

faillissement van de naamloze vennootschap Impenal Trusi NY is uitgesproken; 

Gelel op het fa xbericht d.d. 1 juti 2010 waarb1j mr. P.E.AL.M. van de Laarschot zich 

bereid verk aard om 101 curator benoemd Ie worden. 

B ESC HIKKEN DE: 

Benoemt met ingang van heden mr. P.E.A.L.M. van de LaarscJlOl, advocaat. 

kantoorhoudende Ie Schotteg:::lJweg Oos\ nr 191 Ie Cura'T3o, tol curatol". 

Aldus gedaan door mr . H.E. de Bo!'!r , reehter in dit gerech t. op 10 augustus 2010 In 

tegenwoordlgheld van de grlffler 
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GERECHT IN EERSTE AANLEG V AN ARUBA 

Aan de curatoren 
m.( . O.L. van Giffen 
en R. de Paus RA 
beidell te Cucacao 
pod"" 00 599 9 4Q5 66 78 

00 599 9 736 6383 
en pet koener 

Datum: 2juti 2010 
lm:ake: Faill Imperial Trust N.V, 
Bette!1: ontslag 

Geachte heren, 

Bij brief van 24 juni 2010 beb i.k u kenbnar gem:aal."1 dat ik ,;cornemens ben uin bet 
faillissement van Imperinl Trust N,V. van uw taken tc Qotheffen, zulb in vcrbaod met 
uw oatslag ats curatoren in he! falllissement van MIDCC N. V, Beide faillissementen 
zijn d~rmate met eikaaf vr.rwanl dill de afw)k.keling daarvan M(j.oS in:dens in ten hand 
dient te blijven. 

GeIet op artikel 69 Fv heb ile u in de gelegenhe ld gt.sleld scbrifte.Hjk uw zienswijze te 
geven. Dal heeft"U hij brief van 29 juDi 2010 gedaan . HoeweJ u mijn standpuDt over 
& afV.ri1:keling van beide bOf!dels eerder - toen ik. U op 3 m:a:ut j1. hoorde voor:afgaand 
aan bet op 15 maarl2010 gegevcn omslag. onderscmcef, denkt u claar thans uaar ik 
begrijp anders over en rneen1 u da1 het wellicht in het behtng Vim de boedel van 
lmperial fuM is dnt de beidc failli..ssemcnten separaat worden afgc:wikkeld. n. kan die 
omslag niet goed du.iden ~ omdat de situatie In vergeliJldng met maart van rut jaar 
OJijm inzietl5 met wezenlijk is vcraoderd, Wat er ook van zij, uw z:ieoswijze leidt bij 
mij wet ror Uri SDdu inzicht. Een opvolgende curator La! In overleg met de 
respectie-ve1i.jke rechteI-commis.sarissen moe ten bepalen op welke wijze de boeclels 
dienen te worden afgewikkeld. Uw suggestie om met het ontslag Ie wacl!ten totd8.t iu 
C8S5Btie ~In het laillissement van MTDCC- is beslist v l)1g ik niet,. omdat dal mijns 
buiens zal leiden tot onnodige vextraging in de afwikkeUng, 

Gelet merop bericht ik u dat ik u llIs curaloren in het faillissement van Imperial Trust 
N.V. met iogan.g: van hede.o on!!jlag vcdeen. 

Erop vertrouwc;nd u biermee voldlxnde te hcbben geinformeerd. r 

HOOgacht!!~ 
mr. J 7.v3I\ )f.)it~uizc»j 
recht/r-com..¥lssaJ lS 

c.c. mr~.P Geelhoed 
(rec.b.ter-commi8..~s MJOCq 
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