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LANDSBESLUIT van 13 augustus 2018 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,00

Uitgegeven, 15 augustus 2018

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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DE GOUVERNEUR VAN ARUBA,
Op voordracht van de minister van Financiën,
Economische Zaken en Cultuur

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de op respectievelijk 24 augustus, 31 augustus en 7 september 2018 vervallende geldleningen ten bedrage van Afl. 145 miljoen middels de uitgifte van schatkistpapier te vernieuwen voor respectievelijk Afl. 40
miljoen, Afl. 40 miljoen en Afl. 25 miljoen;
Gelet op:
-

-

artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no.
77) tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot
vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het
dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3);
artikelen 3 en 8, eerste lid, van de Landsverordening schatkistpapier
(AB 1987 no. 3);

HEEFT BESLOTEN
I

Een geldlening aan te gaan in de vorm van schatkistpromessen tot een
maximum van Afl. 105.000.000,00;

II

De schatkistpromessen uit te geven in coupures van Afl. 1.000.000,00;

III

De looptijd van de schatkistpromessen op drie (3) maanden te bepalen,
welke termijn wordt berekend vanaf de datum van plaatsing;
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IV

De schatkistpromessen aan toonder of desgevraagd aan order van nemer uit te geven;

V

De Centrale Bank van Aruba te machtigen - zo de geldmarkt daartoe
naar haar oordeel aanleiding geeft - de lening in 3 fasen te plaatsen, in
welk geval de datum van plaatsing niet later zal liggen dan 2 maanden
na datum van vaststelling van dit landsbesluit.
Gegeven te Oranjestad, 13 augustus 2018
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro

