0

1996 no. 52
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSBESLUIT houdënde algemene maatregelenj van 11 september 1996
ter uitvoering van artikel 2 tweede lid van de landsverordening van 28
mei 1996 (AB 1996 no. 35) tot vaststellilàg van de begroting van het Land
voor het dienstjaar 1996 (La|'ldsbeslslit financierinobehoefte 1996 11) .
Uitgegeven, 11 septe|ber 1996
De minisîer van Justilie a .1 .
*'
P.E. C roes
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Arubaz
In overwe|ng genomen hebbende:
dat het wenselijk is schatkistpapier in de vorm van staatsobligaties uit te
yeven met het oog op de financieringsbehoefte van het Land in het dienstpar 1996 ;
Gelet op :
artikel 2, tweede lid , van de landsverordening van 28 mei 1996 (AB 1996
no. 35) tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar
1996 ;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
1 . Er worden door de minister valz Filàanciën , na ilnschrijvingy op 4
september 1996 leningen aange|an in Arubaans courant tot een maximum
van Afl . 50 . 000 . 000 - in de vorrn van staatsobligaties aan toonder met een
looptijd van zes of acht jaren .
2 . De rente op de lenîngen , bedoeld in het eerste lid bedraagt 1
118% per jaar voor de leningen met een looptijd van zes jaren en 8% per
jaar veor de leningen met een looptijd van 8 Jaren .
3. De staatsobligaties worden ujtgegeven tegen pari in coupures van
Afl. 1.000>-â Afl. 10.U00,- en Afl. 100.000,-.
4 . De aflossin van de staatsobligaties geschiedt ineens aan het
F
einde van hun looptild .
Artikel 2
1 . De Centrale Bank van Aruba treedt op als emissiebank van het
Land en als zijn agent met betrekking tot zowel het beheer van de staatsobligaties als de uitbetaling van rente op en de aflossing van de hoofdsommen dmarvan .
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2. De artikelen 5, 6, tweede lid, 1, 15 , tweede en derde iid , 16 en
17 van de Landsverordening schatustpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 2 , 3, 4 , 9 , eerste en derde lid , 10 , 11 , 12 , tweede lid , 13 , 14 , eerste lid , onderdeel a , en tweede lid y 16 , 17 , tweede lid . 18 , 19 20 , 27 , 28
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 insehrijvingsformulieren voor de lening, bedoeld in artikel 1 ,
eerste lid zijn gedurende een periode van ten minste zeven daqen kosteloos verkrijgb|r bij de lokale Mndelsbanken. Zîj dienen, na mvulling,
door derden aldaar te worden ingediend .
2. De lokale |ndelsbanken leveren de door derden bij hen ingediende en door hen zelf in te dienen inschrijvingsformulieren uiterlijk op 4
september 1996 te 10 .00 uur a.m. in bij de Centrale Bank van Aruba.
Artikel 4
1 . De staatsobligaties worden voor ieder van de in artikel 1 eerste
#
lid , bedoelde lenirlg afzonder|jk, door de Centrale Bank bij de lokale handelsbanken geplaatst op basis van de door dezen ingediende insehrîjvingen .
2 . Iedere lokale |ndelsbank wijst vervolgens op basis van de bij
hen door derden ingeleverde inschrijvingsformulieren en met inachtnemîng van het eerste lid alle of een gedeelte van de bij hem geplaatste
st|tsobli|ties toe aan de desbetreffende insehrijvers ,
Artikel 5
1 , Betaling van de' bij de lokale handelsbanken geplaatste staatsob|gaties dient te geschieden op 11 september 1996.
2. De president van de Centrale Bank van Aruba doet vervolgens
nog diezelfde dag het Land op een of meer rekeningen crediteren voor het
totale bedrag van de in he' eerste lid bedoelde betalingen , verminderd
met door de Bank ter zake van de uitgifte van de leningen gemaakte kosten.
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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.
2 . Het kan worden aangehaald als |ndsbesluit financieringsbehoefte 1996 11 .
Gegeven te O|njestad, 11 september 1996
O . Koolman
De minister van Financiën
A .W. Engelbrecht
De minîster van Justitie a .i .
P.E. Croes
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