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Seschikking no. 

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTlLLEN, 
ZITTINGSPLAA TS CURAcAO; 

Andennaal gezien het op 12 oktober 2000 door de naamioze vennootschap M.t.D. cAPlTAL 
CORPORATION N. V. middels haar gemachtigde de advocaat mr D.L. Emerencia, ingediend 
verzoekschrift, wliatbij zij verzocht heeft. om haat sUtseance van betaling te verlenen; 

Gezien de beschikking van de reehter in he! Gerecht voonneld van 20 oktober 2000, waarbij aan 
verzoekster voorlopige sUrseance van betaling is verleend met benoeming van mr G.L. van Giffen 
tot bewindvoerder om met verzoekster het beheer over haar zaken te voeren; 

Gelet op het ten deze op heden gehollden verhoor van verzoekster, bij monde van inr J.H. van der 
Kuyp, ten deze occuperende voor haar gemachtigde, de bewindvoerder voomoemd en de 
opgekomen schuldeisers; 

OVERWEEGT, 

De bewindvoerder heeft verslag uitgebraeht over de toestand van de boedel. 
Aan de wettelijke stemverhouding is voldaan. 
V~~r het overige is het Gerecht van oordeel dat: 

er geen gegronde vrees bestaat dat de gesurse!erde zal traehten zijn schuldeisers tijdens 
de surseance te benadelen; 
er vooruitzieht bestaat dat zij na afloop van de tijd haar schuldeisers zai kunnen 
bevredigen en 
er mitsdien aan aile wettelijke vereisteh is voldaan am de gevraagde sutseance van 
betaling definitiefte verlenen vooi' de duur van 4,5 (vier en een halve) maand en te 
bepalen dat deze tot 30 april 2001 van kracht zal zijn. 

BESCHlKT, 

Verleent verzoekster; M.LD. CAPITAL CORPORATION N.V.; gevestigd op Cura9ao san de 
Middenstrsat no. lA, definitief surseance vart betalihg; 

Sepaalt, dat de duur van deze surseance van betating var; kracht zal zijn tot 30 aptil :1001; 

Handhaaft dhr mr G.L. vah Giffen als bewindvoerdeq 

Sepaalt dat de behandeling van een eventueel verzoek tot verlengirtg van de definitieve·surseance 
van betaling zal plaatsvinden op vrijdllg i1 :iJitii iool it: 14.00 uut". 

Deze bescJlring is gegeven door mr L.e. Hoefdtaad, reehter in voormeld Gerecht, en op 15 
december 1POO in het openbaar uitgesproken in tegehwoordigheid van de griffier. 


