
van de Laarschot II Associates 
Attorneys at Law 

OPENBAAR VERSLAG IN HET FAlLLISSEMENT VAN DE 

AAMLOZE VENNOOTSCIlAP M.LD. CAPITAL CORPORATION N.V. 

Rechter-commissaris 

Curator 

EJ nummer 

Datum faillietverklaring 

Eersle vers lag 

Tweede verslag 

Derde verslag 

Vierde verslag 

Vijfde verslag 

Zesde verslag 

Zevende verslag 

Achtste verslag 

Deze verslagperiode 

1. Algcmeen 

Mr P .E. de Kort 

Mr P. van de Laarschot 

F.27/2000 

22 juni 2001 

12 augustus 20 10 

24 september 2010 

17 november 2010 

7 februari 20 II 

14 juni 2011 

30 september 2011 

22 november 2011 

30 januari 2012 

I j anuari 2012 tim 31 mei 2012 

De betalingsregeling met de voonnalig curator De Paus is afgewikkeld. 

2. Financiele stand van zaken 

De saldi van de rekeningen bij Banco di Caribe bclopcn per 30 mei 2012: 

• Savings US$ 988,379.06 
• Current account NAt 546.825,41 
• Time deposit US$ 7,999,945.00 

3. De dcrde uitdelings lijst 

In het vange verslag is gcmcld dat aan 53 creditcuren niet uitbetaald kan worden, omdat de 
gegevens niet kJ opten. Aan hen is een aangetekende brief gestuurd, waarop respons is 
ontvangen. Op dit moment zijn er nog 32 crediteuren die nog geen uitbetaling hebben 
ontvangen. 

4. Rcchtszaken tegen de boedel 

• Ventanas Al Paraiso Real Estate Development N.V.lcurator MIDCC. 
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Nadat op 2 november 201 1 de memorie van antwoord door mij werd ingediend, is er geen 
wijziging in de status van deze procedure gekomen. Het blijkt dat de zaak bij het Hof is 
blijven liggen. Binnenkort zal er een vervolg aan worden gegeven. 
Ten behoeve van deze rechtszaak is US$ 3,000,000.00 gereserveerd. 

• Casa Grande Resort Vcurator MIDCC. 
Claim: US$ 7,200,000.00. 
Er is nog steeds een dispuut over de zeer hoge voorschot rekeningen die de deskundige bij 
het Gereeht heeft ingediend. De reehter zal een beslissing terzake moeten nemen, alvorens 
het eindrapport door de deskundige wordt opgemaakt. 
Gezien de inhoud van het tussentijdse rapport heh ik de reservering teruggebracht tot 
US$ 6,200,000.00. 

5. Dc volgcndc uitdelingslijst 

De vierde uitde1ingslijst kan pas worden neergelegd nadat in een van beide bovenstaande 
rechtszaken een definitieve beslissing is gevallen. De gemaakte reserveringen dekken vollcdig 
de claims in de rechtszaken. 

Cura~ao, 31 mei 2012 

~1~===7 
Mr P. van de Laaro;P"" ~' 
Curator 
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