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Inleiding

Middels brief van 24 december 2014 heeft de Minister van Financiën melding gedaan van het
voornemen tot vaststelling van het dividendbeleid van Curaçao Oil (Curoil) N.V. (hierna: Curoil)
betreffende het boekjaar 2015.
Op 22 september 2014 heeft de adviseur advies met nummer: 22092014.01 betreffende het
voornemen tot het vaststellen van het dividendbeleid van Curoil uitgebracht. Dat advies moet
als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in casu daarom volstaan
met de toetsing van het dividendbeleid van Curoil met betrekking tot het boekjaar 2015 e.e.a.
aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
De brief van de Minister van Financiën (hierna: de Minister) van 24 december 2014 aan de
adviseur) (zaaknummer 2014/025863);
De brief van het Ministerie van Financiën d.d. 16 september 2014 aan de adviseur,
ontvangen op 22 september 2014 (zaaknummer 2014/044358);
Het advies van het Ministerie van Financiën d.d. 20 augustus 2014 aan de Raad van
Ministers (zaaknummer 2014/025863);
Het conceptadvies van SOAB d.d. 15 augustus 2014 aan de Minister van Financiën;
Het door Curoil voorgestelde dividendbeleid van augustus 2014;
Het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d.
12 januari 2015 inzake Curoil; en
De statuten van Curoil, laatstelijk gewijzigd d.d. 29 mei 2012.
Toetsing voornemen tot vaststelling dividendbeleid

Middels besluit van 27 augustus 2014 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2014/025863, ontvangen op 29 augustus 2014, is het voornemen tot vaststelling van het
dividendbeleid van Curoil met betrekking tot de boekjaren 2013 tot en met 2015 aan de
adviseur gemeld. Op 22 september 2014 (met nummer: 22092014.01) heeft de adviseur advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot het vaststellen van het dividendbeleid van Curoil met
betrekking tot de boekjaren 2013 en 2014.
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In dat advies heeft de adviseur samengevat gesteld dat in overeenstemming met artikel 5 van
de Landsverordening corporate governance en de Code de verantwoordelijke minister jaarlijks
voorafgaand aan een boekjaar de balansnormering en het dividendbeleid van Curoil aan de
adviseur dient te melden.
Voor wat betreft de vaststelling van het dividendbeleid van Curoil voor de boekjaren 2013 en
2014 had de adviseur met inachtneming van hetgeen gesteld is in het advies van 22 september
2014 met nummer: 22092014.01 en onverlet het feit dat het dividendbeleid niet voorafgaand
aan de desbetreffende boekjaren aan de adviseur was gemeld, geen zwaarwegende bezwaren.
Voor wat betreft het boekjaar 2015 en in overeenstemming met artikel 5 van de
Landsverordening corporate governance alsmede de Code, had de adviseur geadviseerd om
tijdig en in ieder geval voor aanvang van het jaar 2015 het dividendbeleid ten aanzien van het
boekjaar 2015 inzake Curoil aan de adviseur te melden.
In het verlengde daarvan heeft de Minister bij schrijven van 24 december 2014 melding gedaan
van het voornemen tot vaststelling van het dividendbeleid van Curoil betreffende het boekjaar
2015 conform artikel 5 van de Landsverordening corporate governance.
Door de Minister is in de brief van 24 december 2014 aan de adviseur het volgende gemeld:
“(…) De Raad van Ministers heeft eerder ingestemd met het advies d.d. 20 augustus 2014 (nr. 2014/025863) van het Ministerie van
Financiën, waarover u ook beschikt. In dat advies is zowel het dividendbeleid voor 2015 als de dividenduitkering over het boekjaar
2015 inzake Curoil meegenom en. Op dit moment zie ik geen aanleiding om daarvan af te wijken. Volledigheidshalve informeer ik u
dat het dividendbeleid voor het boekjaar 2015 inzake Curoil nog steeds luidt dat middels jaarlijkse reservering van een deel van het
resultaat geleidelijk aan over een periode tot 2016 een zodanige vermogensstructuur wordt gerealiseerd dat voldaan wordt aan de
internationale norm van 0,27 voor de debt-to-equity ratio.
Gelet op de gerealiseerde winst over 2013 en de door Curoil geprognotiseerde resultaten voor de periode 2014-2016 wordt
vooralsnog uitgegaan van een dividenduitkering voor 2015 van NAf 15 miljoen. (…)”

In het advies van de adviseur van 22 september 2014 met nummer 22092014.01 betreffend het
voornemen tot vaststelling van het dividendbeleid van Curoil voor de boekjaren 2013 en 2014
zijn relevante passages weergegeven uit het dividendvoorstel van Curoil van augustus 2014,
het conceptadvies van SOAB van 15 augustus 2014, het advies van het Ministerie van
Financiën van 20 augustus 2014 aan de Raad van Ministers en de brief van het Ministerie van
Financiën van 16 september 2014 aan de adviseur. De voornoemde documenten en in het
bijzonder de in het voornoemd advies opgenomen passages zijn ook voor dit advies van
belang.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur in casu geen zwaarwegende bezwaren met
betrekking tot de vaststelling van het dividendbeleid voor het boekjaar 2015 betreffende Curoil.
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Conclusie en advies
De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van het
dividendbeleid van Curoil inzake het boekjaar 2015.
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