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1. AJgcmccn

De betalingsrege1ing die met de voonnali g curator De Paus is overeengekomen, wordt naar
verwachting in de maand december afgerond. Een geschil over te verrekenen declaraties zal in
de kom ende weken worden opgeJost.
2. Financicle stand van zaken
De saldi van de rekeningen bij Banco di Caribe belopen per 22 november 20 11:
•
•
•
•

US$ 2,27 1,465.52
NAf
708.437,33
US$ 7,999,945.00
US$ 5,000,000.00

Savings
Current account
Time deposit
Time deposit

3. De uitdelingslijst
Bij de uitbetaling aan crediteuren blijken de gegevens (adressen, banken, rekeningen) in een
groot aantal gevallen niet meer te kloppen, waardoor gedane betalingen terug komen op de
fai))issementsrekening.
IS
om die reden een
totaa) bedrag van
Van de eerste ui tdeJingslij st
US$ 137,64 1.00 aan 34 crediteuren niet uitgekeerd . Van de tweede uitdelingslijst is
US$ 196,090.09 aan 29 crediteuren niet uitgedeeJd.
Het uitzoeken van de juiste gegevens is tijdrovend.
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4. Rechtszakcn tcgcn d e boedel

•

Ventanas AI Paraiso Real Estate Development N.V.lcurator MIDCC.
De totale claim in hoger beroep bedraagt - na de wijziging en vermeerdering van eis door
Ventanas - een bed rag van Awg 4.602.9 19,39 + rente en kosten. Dit bedrag is gelijk aan
ongeveer US$ 2,571,460.00 + rente en kosten; er zal US$ 3,000,000 worden gereselVeerd.
Op 2 november 20 II werd de memorie van antwoord ingediend. Het Hof moet nu een
datum voor pleidooi bepalen. Waarschijnlijk zal het plcidooi in het eerste kwartaal van
2012 plaatsvinden.

•

Casa Grande Resort IIcurator MIDCC.
Claim: US$ 7,200,000.00.
In mijn vori ge rapport heb ik gemeld dat er een dispuut is ontstaan over de zeer hoge
voorschotrekeningen die de deskundige bij het Gerecht heeft ingediend. Er is nog geen
oplossing voor dit punt bereikt en de deskundige heeft dan ook zij n definitief rapport niel
uitgebracht.

5. De voIgend e uitdelingslijst
De derde uitdelingslijst is inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris en
zal binnen enkele dagen worden neergelegd ter griffie voor een peri ode van 10 dagen. Als er na
die peri ode van 10 dagen geen bezwaar is aangetekend tegen de uitdelingslijst, wordt deze
definitief, waama de crediteuren 20 spoedig mogelijk uitbetali ng zull en krijgen.
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