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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1.9 8 8 No. 9
T.A|RM|.O| van 14-1-1988 no. 3, hpudende uàtgifte van staate|ligatïea.
Uitgegev|e 22 lanuari 1988
De minister van Justttie en
Volksgezon|eidr
E.J. Vos
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Pagina 2 A|ondigingsblad van Aruba 1988, nr. 9
D| œlpi:Ro van Aruba,
œ de vœor|aet van (ie Gister van Flmnnci|;
In ovmegHg gemœ|n hebb|el
- Jat het œt het oog op het vmtrekk| van een àening |or het
land aan de AmAhnn Tnvestat Bank N.V'. gewenst is een gelxen|g
aan te gaan àn de vorm van st|tsellgatles;
- dat de vese-vllng van de lening a| de A|lan Trvestvt BarEç
N.V. is opgenœn 121 de l|n-|onHg hœœn|o vutsœlug van
de |mting vu Area voor het dïenstj- 1987 (A.B. 1987, 114)
onde.r post |.12.81.14;
- dat het totaa't iledrag aœze op |is van. de Lan|vero||g schatktatp|l| (A.B. 1987, 3) e uàt|gev| seatkist|ier
f . 25 .000.000e -- b|k'aœu
Gelet 0p1
de artlkel| 2: 3, 11 en 12 van de Landsv|o||g schat|st|pï|
(A.|. 1987, ;);
NEEWP BESTMM,
Te bepalen:
1. dat eea geldlen|g werdt aangega| àn de vorm van st|tsobligaties;
11. dat de staats|li|tïes worden ultgegev| in coupures van
f. l.900g--4 f. 5.|e--e f. 1o.|0e--e f. |.oo0e-- en
f. 1|.000,--7
111. dat de staatà|ligati| |nraon geplaa|t tegen pari;
IV. dat de staa|oblïgati| luidea en de rente en aflosg|g worden
betaald in A|&||one florins;
dat de looptil| van de staats|lt|tï| ter keuze van de 1nschrïjv| zal zijn 3, 5 of 7 |aren)
VI. dat de rente van de ataata|ligatl| bedraa|:
a. 8,40 prorant op de ' staats|ligaties Met een looptild van 3
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Pagtna 3 Afkondïg|g|l| van n|vhw la|| nr. 9
j|âr;
b. 8,65 procent op de staatsoblï|tïes met een Tooptijd kan 5
Jâar;
c. 9e25 procent op de Ftaatsobll|tï| Met een looptild van 7
1*Rr7
VII. dat de rente op de staats|ltgati| laarlïjks woret uitbeta||;
Vlll.dat de ataata|lïgaties ter keuze van degeney aan wie Z|J zàjn
OefeWezeNy WQG geœteàd aœl Gnder of a| o| van nemer;
IX. dat de Cœztrale Fknn!r van âu4hn de st|te|leu| zal uitgeven
op e| Atum te bepalen in overl| met de mïaiéter van F<nnnciëne doch Het late.r en 2 mxmntlœl na |tux van vutstellix
vmT Xt lanax|lHt;
dat de Centrale BH van âvmhx xt lzTaràtn-m van lzet ge:ç
stelde onder 71 en VIIg de (1a:.. van de uitbetal|g van de rente
en de Hlossing vœl de lztxlfdgom ze bepalpn;
XI . dat dit l|anHwluit wordt ogigonevmn in hst Afko|gto|H
van Aruba.
œ'anjeàte 14 januari 19%
F.B. Troœ
De minïster van Ftnancïën
A.W. Zngelbre|t
Afschrïft dezes te zonman aan:
- Ge Staten van n||hn
;
- de Algemene Rekonvamow
1
- de M|ster van Financi|;
- de Illœekteur van de pfvoH'ïe Flnarjcta;
- de Direkteur van lzdt cœztraàe aaœts|est;
- de Dtrekteur van het cen*mx: pvwxmq Jtuiœ.scze
en Alge-e zaken;
- de Pzwïdezzt van de centa'ale Rnnb van Awlzhm;
- de Dïrelctela' van da Dàrektte getgeviw.
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