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Middels verzoek van 19 augustus 2019 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning met zaaknummer 2019/010712, ontvangen op 21 augustus 2019, is de adviseur
verzocht advies uit te brengen met betrekking tot de aangepaste conceptstatuten van
Autobusbedrijf Curaçao N.V. (hierna: ABC), inhoudende het voornemen de statuten van de
vennootschap integraal te wijzigen.
De adviseur heeft reeds op 12 april 2019 advies met no. 12042019.01 uitgebracht met
betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging ABC.
In voornoemd advies had de adviseur onder andere het volgende gesteld:
“(…)
Gelet op de lay-out van en de vermelde koptekst in de Conceptstatuten concludeert de adviseur dat deze
statuten nog niet door een notaris in de juiste format is gegoten. Het is aanbevelenswaardig dat de
adviseur een concept ontvangt welke reeds door de notaris in de juiste format is gegoten om te
voorkomen dat er achteraf nog wijzigingen plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat de Minister de
reeds door de notaris opgesteld concept vaststelt daar de te verlijden akte geheel in overeenstemming
dient te zijn met het door de Minister dan wel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
vastgestelde concept.
Gesteld kan worden dat de Conceptstatuten van ABC overeenkomstig de Modelstatuten voor
deelnemingen van het Land Curaçao van 16 oktober 2011 dan wel de bepalingen daarvan zijn opgesteld
en gelijkluidend daaraan zijn. De koptekst van de conceptstatuten ABC verwijst echter naar een voor de
adviseur onbekende eindversie_21112016.
De adviseur merkt overigens op dat bij artikel 2, de letter e voor de betreffende bepaling is weggevallen,
waardoor de daaropvolgende bepaling is aangegeven met de letter e in plaats van de letter f.
Tot slot wil de adviseur nog de aandacht vestigen op een hoogstwaarschijnlijke verschrijving in artikel 13
lid 3 van de Modelstatuten, die ook is overgenomen in de Conceptstatuten van ABC.
(…)”
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De adviseur had toen reeds gesteld geen bezwaren te hebben tegen de conceptstatuten van
ABC met inachtneming van het gestelde in dat advies.
Gesteld kan worden dat de thans aangeboden aangepaste conceptstatuten van ABC d.d. 8
augustus 2019 geheel in overeenstemming is gebracht met het gestelde in het advies van de
adviseur van 12 april 2019.
De adviseur heeft gelet hierop dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen
statutenwijziging N.V. autobusbedrijf Curaçao conform het concept van 8 augustus 2019
(MH/gf/13765).
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