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Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde de Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (SBTNO).
Uitgaande van de Verordening corporate governance alsook de bepalingen van de
overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate
governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de
aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers aangaande de
verkrijging van aandelen. Op basis hiervan heeft Minister, de SBTNO als adviseur corporate
governance, op 12 september 2013, no. 2013/033920 het voornemen tot het verkrijgen van
aandelen CDM Holding van de Stichting Administratiekantoor CDM Holding aan de adviseur
gemeld.
Op grond van artikel 6 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate
governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen inzake de verkrijging van
aandelen of certificaten van aandelen. In het advies geeft de adviseur corporate governance
aan of het algemeen belang van het eilandgebied Curaçao zich al dan niet verzet tegen de
voorgenomen verkrijging. Het algemeen belang van het eilandgebied Curaçao verzet zich in
ieder geval niet tegen een verkrijging van aandelen of certificaten van aandelen in een bedrijf
van openbaar nut als bedoeld in de Landsverordening regelende de verplichting tot publicatie
der boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
•
•

Verzoek van de Minister van economische Ontwikkeling d.d. 12 september 2013, no.
2011/33920.
Besluit van de Raad van Ministers d.d. 13 april 2013 no. 2011/33920.
Advies van de WJZ d.d. 30 augustus 2013.
Statuten van de CDM Holding N.V. zoals vastgesteld d.d. 29 juni 1993.
Statuten van de Stichting Administratiekantoor CDM Holding d.d. 28 juni 1993.
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Toetsing voornemen tot verkrijgen van aandelen

De Minister stelt in zijn schrijven van 12 september 2013 het volgende t.a.v. de verkrijging van
de aandelen van CDM-Holding:
De Stichting Administratiekantoor C.D.M. Holding is op 28 juni 1993 opgericht. Hierbij zijn de
aandelen van het voormalige land, de Nederlandse Antillen, in C.D.M. Holding N.V. ten titel van
beheer in eigendom aan de Stichting Administratiekantoor C.D.M. Holding overgedragen. De
aandelen werden toentertijd overgedragen ter facilitering van de privatisering van voornoemde
naamloze vennootschap.
Nu het land de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curacao zijn opgehouden te bestaan is
de openbare rechtspersoon Curacao zowel economische als juridische aandeelhouder van C.D.M.
Holding N.V.. Dientengevolge acht de Regering het thans niet meer noodzakelijk dat de aandelen
nog door de onderhavige stichting worden beheerd. Momenteel leidt deze constructie tevens tot
onnodige vertraging in de besluitvorming in C.D.M. Holding N.Y., aangezien de Stichting
Administratiekantoor C.D.M. Holding als medeaandeelhouder betrokken moet worden bij
besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van C.D.M. Holding N.V..

Gelet op de voorgaande uiteenzetting kan niet worden gesteld dat het algemeen belang van het
Land zich verzet tegen de verkrijging van de aandelen van CDM-Holding
Deze aandelen werden immers ten behoeve van het Land gehouden. De reden waarvoor zij
zijn gehouden werden, is immers door tijdsverloop en de gewijzigde staatkundige structuur ook
komen te vervallen.
De adviseur heeft gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen het verkrijgen
van voornoemde aandelen.
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Conclusie en advies

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen verkrijging van de
aandelen van CDM Holding N.V.

De SBTNO
adviseur corporate governance

cc.

de Minister-President
de Minister van Financiën
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