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1999 no. 43
AFKOOIG|GSBLO
VAN
ARUBA
L|SWROOENM van 7 september 1999 tot wijzging van de Land|e||ng
houdende machti|gen aan de ministœ van Finanoiën en de mlnister van Bcono|sche
ZAeII in verband met de Rxnlroop van de aandelen in Dutchco N.V. (AB 1998 no. 67)
Uitgegev| 23 sqltember 1999
De minister van Justitie en Publieke Werken,
E.J. Vos
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE WND. GOUVERNEUR van Aznzba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is verse|ende |ta, genoemd in de inwer|me|bepaling van de TmndsvexrdeMng houdende |chtigill n nnn de Mlnîster
P
van Plnnnciën en de mA'nîster van Econo|sehe Zaken m verband met de
nnnkoop van de |ndelen in Dutcheo N.V. (AB 1998 no. 67) , in overeenstommlng te brengen met die van de feitelîjke tots|dkoml'ng van de desbetrefende Nchtsh|deHn|n;
' Heeft, de Raad van Advies gehoord, mel gemeen overleg der Staten:
vast|steld onders|nde |dsverorde|g:
Artikel I
Artikel 6 van de Tmndsvexrdenx'ng houdende maehtig||n nnn de
lninister van Fil|ndëzï en de rrtilûster van Eeono|sche Zaken m verband
met de nnnkoop van de aandelen in Dutcheo N.V. (AB 1998 no. 67) komt te
luiden als volgt :
Artikel 6
Deze landsvexrde|ng treedt |n werking met ingang van
de dag na die van h-s.r plaatsing in het Axonœo|bhd van
Amâba, en werkt wat artikel 1 betreft, temzg tot en met 7 oktober 1992 , wat de artîkelen 2 en 4 betreftz tot en met 16 deeember 1996, wat artikel 3 betreft. tot en met 27 nmslzt 1998.
' en wat artikel 5 betreft: tot en met l ennnrt 199T .
Artikel 11
Deze |dsvexrde|g treedt in werldng met |gang van de dag nu
die van hnnr plaatsing in het Axondi|gsbhd van Aruba.
Gegeven te Oranjestad > 7 september 1999
M. Croes
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De mlnlster van Financiën:
R R . Croes
De |nister van Econo|sehe Zaken
L.G. Beke-|runez
De mfnfster van Justitie en
Publieke Werken,
E.J. Vos
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