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E. J. no . F 27 van 2000 

BET GRREeRT IN BERSTE AANLEG VAN DB NEDBRLANDSE ANTILLEN, 
ZITTINGSPLAATS CURA9AO 

Gezien de beschikking van de rechter in het Gerecht voormeld dd_ 1 
juni 2001 waarbij aan de naamloze vennootschap M.l.D. CAPITAL 
CORPORATION N.V., gevestigd op Cura9ao, verder te noemeo M.I. D., 
verlenging van de definitieve surseance van betaling is verle nd 
en e indigende op 22 juni 2001 met handhaving van mr. G. L. "Va n 
Giffen als bewindvoerder. 

Gelet op het ten deze op heden, in raadkamer gehouden verh..oor 
alwaar verschenen zijn de bewindvoerder, M.l . D. bij haar direcc e ur 
en gemachtigde mr. J.H. van der Kuyp en de opgekomen schuldeisers. 

Gehoord het mondeling verzoek van de bewindvoerder gedaan ter 
terechtzitting van heden, waarbij hij heeft verzocht het 
faillissement uit te spreken. 

OVBRWBBGT: 

Uit het verslag van de bewindvoerder en het verhandelde t e r 
terechtzitting is gebleken dat: 
- handhaving van de surseance niet langer wenselijk is; 

M.I.D. in een toestand verkeert van te hebben opgehouden 
te betalen; 

Het Gerecht is op 
gekomen dat het 
uitgesproken. 

grond van het 
faillissement 

vorenstaande 
van M.I .D. 

tot de 
dient 

overtuiging 
te worden 

Gelet op het bepaalde bij 
Faillissementsbesluit. 

artikel 232 lid 2 van het 

Het Gerecht acht - mede gelet op artikel 70 van het Faillissements
besluit- in het be lang van de failliet, dat de reeds benoemde 
commissie van schuldeisers wordt gehandhaafd. 

B ESC H I K T: 

Verklaart de naamloze vennootschap M. I . D. CAPITAL CORPORATION N.V. 
in staat van faillissement. 

Benoemt tot rechter-corranissaris: mr. M.W . Zandbergen, rechter in 
het Gerecht voormeld. 

Stelt aan tot curator: mr. G.L . van Giffen, kantoorhoudende op 
CUra9ao aan de Abraham de Veerstraat no. 4. 

t>/ 



I 

E. J. no. F 27 va n 200 0 - 2 -

F.andhaaft de commissie van schuldeisers bestaande uit de heren 
li. O. Wape naar en mrs. G. W. Rep, mr. R .A. Wix, allen wonende op 
J.ruba . 

Deze besc hikking i s gegeven op Cura<;:ao door mr. M. W. Zandberge n , 
rechter in he t Gerecht voormeld en op 22 juni 2001 in het openbaar 
~itgeBproken in tege nwoordigheid van de gritfier. 
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