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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSBESLUIT , houdende algemene maatregelen, van 12 juni 1997 ter
itvoering van artikei 2, tweede lid, van de landsverordening van 16
u
i 1997 (AB 1997 no. 17) tot vaststelling van de begroting van het
me
rmnd voor het dienstjaar 1997 (Landsbesluit financieringsbehoefte 1997
I).
Uitgegeven , 1 'ï juni 1997
De minister van Justitie en Publieke Werken ,
E.J . Vos
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IN NAAM DER KONINGIN !
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is schatkistpapier in de A'orm van staatsobli|ties uit te
t het oog op de financieringsbehoefte van het Land in het djenstyeven me
Jaa.r 1997 ;
Gelet op:
ikel 2, tweede lid , van de landsverorde|ng van 16 meî 1997 (AB 1997
art
17) tot vaststelhng van de begroting van het Land voor het dienstjaar
nO.
1997;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
.1 Er worden door de minister van Financiën, na inschrijving, op 28
in Arubaans eourant tot een maximum van
mei 1997 leningyn aangegaan
i fentwinti|lloen zevenhonderdentienduizend florin in de vorm van
vj
taatsobii|tjes aan toonder met een Iooptijd van vier of negen jaren.
s
.2 De rente op de leningen, bedoeld in het eerste iid, bedraagt zef-achtste procent per jaar voor de leningen met een looptijd van
verz vij
ht een-achtste procent per jaar voor de leningen met een
vier jaren en ac
looptijd van negen jaren.
3 De stutsobligaties worden uitgegeven tegen pari in coupttres van
Afl. 1.900 -, Afl . 10 .000,- en Arl. 100.000,-.
' flossinp van de staatsobli|ties geschiedt ineens aan het
4 . De a
einde van hun looptild .
Artikel 2
trale Bank van Aruba treedt op als emissiebank van ilet
1. De Cen
1 ijn agent met betrekking tot zowel het beheer van de staatsIaand en a s z
itbetaling van rente op en de aflossing van de hoofdobligaties als de u
sommen daarvan.
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2 . De artikelen 5, 6, lweede lid j 7, 15, tweede en derde lid, 16 en
17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 2 , 3 z 4 y 9 , eerste en derde Hd : 10, 11 , 12 , tweede lid y 13 , 14 , eerste lid, onderdeel al en tweede lid 1 16, 17 1 tweede lid, 18 , 19 20, 27, 28
l
en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) zljn van toepassing op de leningen , bedoeld in artikel 1 eerste lid .
Artikel 3
1 . De inschrijvingsformulieren voor de lening bedoeld in artikel 1,
#'
eerste lid zijn gedurende een periode van ten minste zeven daqen kosteloos verkrijgbur bij de lokale handelsbanken. Zij dienen, na mvulling,
door derden aldaar te worden ingediend:
2 . De lokale handelsbanken leveren de door derden bij hen ingediende en door hen zelf in te dienen insehrijvingsformulîeren uiterlijk op
28 mei 1997 te 10 .00 uur in bij de Centrale Bank van Aruba.
Artikel 4
1. |e staatsobli|ties |orden voor ieder van de in artikel 1 eerste
lid 1 bedoelde lening afzonderlijk, door de Centrale Bank bij de lokale han'delsbanken geplaatst op basis van de door dezen ingediende insehrijvingen .
2. Iedero lokale handelsbank wijst vervolgens op basis van de bij
hen door derden ingeleverde inschrijvingsformu|e-n en met inachtneming van het eerste lid alle of een gedeelte van de bij hem geplaatste
staatsobligaties toe aan de desbet-ffende insehrijvers .
Artikel 5
1. Betaling van de bij de lokale handelsbanken geplaatste staatsob|gaties dient te geschieden op 4 juni 1997.
2 . De president van de Centrale Bank van Aruba doet vervolgens
nog diezelfde dag het Land op een of meer rekeningen erediteren voor het
totale bedrag van de in het eerste lid bedoelde betalingen, verminderd
met door de Bank ter zake van de uitgifte van de leningen gernaakte kosten .
Artikel 6
1 . Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het A|ondi|ngsblad van Aruba.
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2 Het kan worden aangehaald als Mndsbesluit financ|erin|behoefte 1997 1 .
Gegeven te Oranjestad , 12 juni 1997
O . Koolman
De minister van Finaneiën.
A.W. Engelbrecht
De minister van Justitie en
Publieke Werken.
E .J . Vos
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