
Openbaar verslag in het faillissement van de naamloze vennootschap 
Stephanie PlaltLdliuli N.V. 

Rechter-commissa ri s 

Curator 
EJ nummer 
Datum voorlopige surseance van betaling 
Datum faillietverklaring 
Eerste verslag 
Tweede verslag 

Deze verslagperiode 

1. Aigemeen 

Mr P.E. de Kart 

Mr P. van de Laarschot 

F.55191/2012 
13 april 2012 
22 oktober 2012 
5 februar i 2015 
12 mei 2016 
13 mel 2016 tim 9 augustus 2017 

Het vorige vers lag dateert van 12 mei 2016. 
Ik sloot dat verslag af met de opmerking dat het wachten is op de verkoop van de kavels. 
Zodra de laa t ste kavel is verkocht zal het faillissement worden opgeheven. 

2. De verkoop van kave ls 

Er zaten 15 kave ls in de boedel van het faillissement. 
Aile 15 kavels zijn verkocht. Van 13 kave ls zijn de akten van levering gepasseerd. 

Voor kavel 23 en 31 zijn koopovereenkomsten gesloten. De akten van levering van deze 2 
kavels zuHen in de laatste 2 maanden van 2017 worden gepasseerd. Aangehecht is een 
overzi cht va n de kave ls. 

3. Schulden 

Er is geen wijziging gekomen in het aantal crediteuren noch in het bed rag van de schuld en. 

4. Baten 

Het saldo van de faill issementsrekening bij Banco di Ca ribe is per 9 augustus 2017: 
NAt 30,49 . Een kopie van het laatste afschrift is aan dit verslag gehecht. 

5. Vooruitzichten 

Naar verwachting zal er geen uitkering aan preferente of concurrente schuldeisers 

plaatsvinden. 
Zodra de akte van levering van de laatste kavel is gepasseerd za l een verzoek tot opheffing 

van het fa illissement worden ingediend. 

Curator 
, 



BANCO DI CARl BE N.V. 
STATEMENT OF ACCOUNT 

FAILLISSEMENT STEPHANIE PLANTATION 
SCHOTTEGATWEG OOST 191 

Branch: 
Statement as of: 

Curacao - Salina 
31-Jul-20 17 

WILLEMSTAD Statement number: 
CURACAO Page: 
LP06 

ACCOUNT NUMBER 318440 500 001 100 01 

Currency : ANTILLEAN GUILDER 

Type : Current Account 

Statement period : 01-Jul-2017 - 31-Jul-201 7 

Statement page : 1 of 1 

22 
2 of 2 

I Date Value Date Description Debits Credits 

01-Ju1-17 Balance Forward 

31-Jul- 1 7 31-Jul- 17 Admin istr ation Fee 

31-Jul - 17 31 - Jul - 17 Turn OVer Tax 

3l-Jul-17 31-Jul-17 Statement f ee 

*** End of account statement *** 

31 Ju1 2 017 Ending Bal ance 

3 . S0 

.n 
3 . 71 

7.42 

PIe~se examine this stat em em, ~ny error or omission should be reported to the bank within si~,y (60) days 
Schortegatwcg Oost 205, Wilkmstad, Curacao 

Phone (5999) 4323000 Fax (5999) 4615220 www_bantodicaribe_com 

:Balance 

37.91 ,. .<1 ,. .20 

30 ." 

3 0 .49 

1 



, 'N.V .. 
Stephanie Plantation N.V. 

jun; 2017 
I~a ~ :-Marcel Thoonen, Quarter Rreal Estate N.V. 
IAan: Mr. P. van der laarschot 
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Onderdeel van de beedel van Stephanie Plantation N.V. 




