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1995 no . 5
AFKONDIG|GSB|D
VAN
ARUBA
NDSBESLUIT van 5 januari 1995 no. 31 , houdende uitgifte van schat|stp|messen tot een |aximum van |fl. 32.000.000,-.
Uitgegeven, 17 januari 1995
De minister van Justitie,
E.J. Vos
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DE GOUVERNEUR van Aruba,
ht van de minister van Financiën,
Op voordrac
Ove-egende:
t het oog op de finandehet wenselijk is een geldlening aan te |an me
dat jteitstekort;
korte termljn te verwachten zquid
ring van een op
Gelet op :
te nd van de |ndsverordenln g
k 1 3 eerste |G. en artikel 8. eers ,
ar| e ,
hatMstpapier (AB 1987 no . 3) ;
SC
HEEFT BESLOTEN:
van schat|stpro|essen tot
ldlenïng aan te gaan in de Vorm
1. Een ge
|nxi|u| van ||. 32.000-0Q0,-;
een res van ||. 10.000,-,
|stpro|essen uit te geven in coupu
11. De schat j c|;.oc|,-;
100.Q00 -: ||- 500.000:- en A|. .
|. 50.000,-: A|. . |en je bepaessen op d|e (3) mnnn
111. De looptild Van de schat|stp||
b rekend vanaf de datu| Van p|tBihK;
len, |elke tern|jn |ordt e
der of desgevr|gd aan Order V|n
IV De schatkistp||essen aan toon
nemer uit te geven; toe
htigen - zo de geldmarkt daar
D centrale Bank van Aruba te mac
Y ft - de lening in tWee fRsen te plaataar haar oordeel Mnleiding gee
Z' Mt|inz Van de tWeede f|e Het
in welk geval de datum van p
sen, (1 tum van vaststell|ng vau
later zal llggen dan twee (2) maanden nu a
dit ïndsbesluit; deikel 3 derde lid, van de J|ndsveror
VI Dit hndsbesl|t conform art ,
' ier te Goen pqblieeren in het Afkohdi||blad
nizïg sc|tMstpap
van Aruba .
Gegeven te Oranles|d, 5 januarl 1995
O . Koolman
De minister van Financlën,
A .W . EngelbNcht
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