
 

 
 
PERSBERICHT NR. 02/ 005 
 
 
 BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
 KOMT MET NIEUWE EMISSIE  
 TEN LASTE VAN  

HET EILANDGEBIED CURAÇAO 
 
 
 
Willemstad – Vrijdag 5 april 2002 aanstaande komt de Bank van de Nederlandse Antillen met een 
obligatie-emissie ten laste van het Eilandgebied Curaçao. Het betreft een 9% lening met een looptijd 
van zes jaar met een halfjaarlijkse coupon. 
 
Vanaf heden tot en met 2 april aanstaande 10:00 uur kan bij alle commerciële banken worden 
ingeschreven op deze lening. Inschrijving geschiedt volgens het reeds bekende tendersysteem waarbij 
de inschrijver aangeeft voor welk bedrag hij wenst deel te nemen en tegen welke koers, om zodoende 
aan te geven welk rendement hij nastreeft met de waardepapieren. Na de sluiting van de inschrijving 
zal, zoals gebruikelijk, door de Bank van de Nederlandse Antillen de uitgiftekoers worden bepaald. 
Inschrijvers die tegen een hogere koers dan de koers van uitgifte hebben ingeschreven, krijgen, voor 
zover mogelijk, volledige toewijzing. Inschrijvers die hebben ingeschreven tegen een koers gelijk aan 
de koers van uitgifte, krijgen de resterende schuldbewijzen toegekend tot dat het bedrag van uitgifte 
is bereikt. 
 
De looptijd van de lening bedraagt zes jaar, ingaande 5 april 2002, zijnde de stortingsdatum van de 
9% lening. Op 5 april 2008 zal het uitstaande bedrag a pari aflosbaar worden gesteld. 
De schuldregisterinschrijvingen op naam van een deviezenbank of diens effectenbewaarbedrijf zijn 
verkrijgbaar in veelvouden van NAf.1.000,-. 
 
 
Willemstad, 18 maart 2002 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

 

 



 
 
PRESS-RELEASE  NR. 02/ 005 
 
 
 
 
 BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
 WITH A NEW BOND ISSUE 

 BY ORDER OF THE GOVERNMENT OF THE  
 ISLAND TERRITORY OF CURAÇAO.  

 
 
 
Willemstad: 
On Friday April 5, 2002 the Bank van de Nederlandse Antillen (Central Bank) will organize a bond 
issue on behalf of the Island Territory of Curaçao. The issue concerns a loan of 9% with a maturity 
of 6 years and a semi-annual coupon. 
 
Up to next week Tuesday April 5, 2002 10:00 A.M. the general public can subscribe to this bond 
issue at all commercial banks in the Netherlands Antilles. Subscription will take place according to 
the tender system in which the subscriber makes known for which amount and against which rate he 
wants to participate in the loan, giving an indication of the yield he desires. 
After closing of the subscription, as customary, the Bank van de Nederlandse Antillen will determine 
the issue-rate. Those that have subscribed for a higher rate than the issue-rate, will receive (subject to 
availability) full allocation. Those that have subscribed at a rate equal to the issue rate will receive the 
remaining amount of the issue up to the total amount of the issue. 
 
The maturity of the loan is 6 years, commencing April 5, 2002, being the payment-date of the 9% 
loan. On April 5, 2008 the outstanding amount will be payable at face value. Book entry certificates 
in the name of a foreign-exchange bank or its securities custody company are available in multiples 
of NAf. 1,000.=. 
 
 
Willemstad, March 18, 2002 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
 


