
Dit overkoepelend orgaan
voor op Curaçao gevestigde coö-
peratieve spaar- en kredietvere-
nigingen heeft aangegeven dat
onder de leden van de Algemene
Spaar- en Kredietcoöperatie
ACU de bereidheid zou bestaan,
om middels het kopen van le-
dencertificaten van de ‘Botica
Wilhelmina’ zorg te dragen voor
een kapitaalinjectie, op voor-
waarde dat er geen twijfels be-
staan over de levensvatbaarheid
van de apotheken. 

Dit schrijft bewindvoerder
Robert Bottse, advocaat bij HBN
Law, in zijn surseanceverslag.
De apotheken waar het om gaat
zijn Botica Plasa, Botica Banda
Abou en Botica Montaña Abou.
De exploitatie ervan is al een tijd-
je geleden stopgezet; al voor de
surseance waren ze niet meer
operationeel.

De oorzaak van de surseance

wordt door de bewindvoerder al-
dus omschreven: een toenemen-
de verslechtering van de liqui-
diteit door de wereldwijde intro-
ductie van generieke
geneesmiddelen die substanti-
eel lager in prijs zijn; de door de
overheid aangepaste receptregel-
vergoeding in verband met de
basisverzekering ziektekosten
(bvz); de te hoge personeels-
kosten; en een slecht inkoopbe-
leid. De Coöperatieve Consu-
menten Vereniging ‘Botica Wil-
helmina’ telt zo’n 38
personeelsleden. Door het uit-
blijven van hun salarisbetalin-
gen hadden enkele werknemers
besloten het faillissement aan te
vragen. Om dit te voorkomen én
omdat er gewerkt werd aan een
reorganisatie heeft het bestuur
besloten surseance van betaling
aan te vragen.

Het bestuur is er echter nog

niet in geslaagd een geldschieter
te vinden.  Ook geven de ontwik-
kelingen ten aanzien van de re-
organisatie nog weinig aanlei-
ding om te concluderen dat er
vooruitzicht bestaat op bevredi-
ging van de schuldeisers na ver-
loop van een redelijke tijd.

Onderzoek naar 
mogelijkheden 
voor doorstart
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Tropenwoning met drie slaapkamers, drie badkamers, 

study en een ruim gastenverblijf. Royale tuin op riante 

kavel op triple A locatie (Van Engelen / Toni Kunchi).

Kavel: 2.200 m2. Bewoond oppervlak: circa 300 m2. 

Prijs op aanvraag.

BEL : 5101151 of 5134663

TE KOOP 

TROPENWONING 

Fekoskan hoop
voor apotheken
Situatie Coöperatieve Consumenten Vereniging  blijft lastig
Van een onzer verslaggevers
Wilemstad - Voor de Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’, die
medio oktober voorlopige surseance van betaling werd verleend, gloort voor de overle-
ving van de drie apotheken enige hoop uit de hoek van Fekoskan.

Afgelopen maandag, op Koninkrijksdag, zijn op Curaçao 66 perso-
nen genaturaliseerd. Zij legden in een ceremonie in het gouver-
neurspaleis de verklaring van verbondenheid af ten overstaan van
gouverneur Lucille George-Wout. Op de foto staat de gouverneur
samen met kinderen die maandag het Nederlanderschap verwier-
ven.                                              FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR

Blij met het Nederlanderschap
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