9

Antilliaans Dagblad Donderdag 23 september 2021

Economie

Girobank bouwt gestaag af
Nog altijd ruim 19.000 actieve bankrekeningen
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Sinds de uitbetalingen van de bevroren tegoeden zijn begonnen, is het
ons gelukt om 6.130 rekeningen te sluiten”, zegt directeur Cornelis ‘Juni’ Rojer van Girobank, gemachtigde namens de Centrale Bank CBCS.
Deze commerciële particuliere bank raakte sinds 2013 in de
problemen en kwam er ondanks
de noodregeling niet meer bovenop. Vorig jaar werd door
CBCS en het Land Curaçao (met
overigens slechts een zeer klein
minderheidsbelang) besloten tot
een ‘gecontroleerde afwikkeling’. Aan rekeninghouders
werd verzocht elders een rekening te openen en hun tegoeden
bij Girobank te verhuizen.
Toen het jaar begon had Giro
‘nog 31.063 actieve rekeningen’.
Dat was dus de stand per 1 januari 2021, aldus Rojer in antwoorden op schriftelijke vragen
van het Antilliaans Dagblad.
Ruim acht maanden later ziet
het landschap er anders uit.
Toch zijn er nog altijd heel wat
actieve rekeningen per 7 september jongstleden.

In totaal zijn dat er nog steeds
19.669, laat de directie, die belast is met de afwikkeling, weten. ,,Minus de 7.655 rekeningen die gelieerd zijn aan de leningen die in GSH zitten”, voegt
Rojer er nog aan toe.
GSH staat voor Gi-ro Settlement Holding nv. GSH heeft in
het kader van de afwikkeling de
uitstaande leningen van Girobank overgenomen en zal deze
leningen verder beheren en innen en de opbrengsten daarvan
gebruiken voor het doen van uitkeringen aan de rekeninghouders van Girobank (voorlopig tot
een maximum van 1,2 miljoen
gulden).
Terug naar de rekeninghouders die nog niet weg zijn bij Giro, ondanks allerlei indringende
oproepen daartoe. Op de vraag
van deze krant wat het totale sal-

do is van alle nog bestaande rekeningen bij Girobank luidt het
antwoord van Rojer - nadat dit is
gecheckt met de Centrale Bank:
,,Deze informatie kunnen wij
niet geven. Maar ik kan wel zeggen dat wij minder dan 300 rekeningen hebben met een saldo
van hoger dan 50.000 gulden”.
Het is onduidelijk waarom
Girobank - waarvoor het Land
Curaçao (lees: de burgers) in verband met de geplande liquidatie
een lening van 170 miljoen gulden is aangegaan bij de Nederlandse staat en waarvoor de
CBCS circa 270 miljoen aan
voorschotten verleende, die de
komende jaren door dezelfde
burgers terugbetaald moet worden - geen informatie wenst te
geven over het saldo aan tegoeden en spaargelden van rekeninghouders.

Zoëtry-resort
opent in
november
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Zoëtry Curaçao Resort & Spa opent in november zijn deuren. Het resort,
dat uit 72 kamers bestaat, komt
in het voormalige Floris Suite
Hotel. Dat meldt exploitant
AMR Collection, waaronder ook
Dreams en Sunscape Resort vallen. Het resort krijgt drie restaurants, drie bars (waaronder een
poolbar), een café, twee zwembaden, een fitnesscentrum, een
tennisbaan, een spa en toegang
tot een privéstrand. In november 2022 breidt het resort uit
met de opening van de 53 Spazio-kamers en suites aan het
strand. ,,Terwijl het merk Zoëtry
Wellness & Spa Resorts groeit
om te voldoen aan de vraag naar
luxe reiservaringen op felbegeerde bestemmingen, hebben we er
alle vertrouwen in om een merkaanwezigheid op Curaçao te vestigen als onderdeel van onze
ontwikkelingsstrategie”, aldus
Javier Coll, group president of
global business development, in
een persverklaring. Eerder dit
jaar maakte het hotelmerk zijn
debuut in Europa met de opening van Zoëtry Mallorca Wellness & Spa Resort in Spanje en
breidde het uit naar St. Lucia
met Zoëtry Marigot Bay St. Lucia en Los Cabos met Zoëtry Casa del Mar. ,,En nu met de toevoeging van Curaçao kunnen
gasten het verfijnde boetiek-

GSH heeft in het kader van de afwikkeling de uitstaande leningen
van Girobank overgenomen en zal deze leningen verder beheren en
FOTO DUSHI
innen.
De directie heeft nog wel andere aanvullende informatie:
,,We hebben om en nabij de 300
AOV’ers die nog altijd hun
AOV-ouderdomspensioen bij
ons innen. Dit aantal loopt gestaag terug naar gelang andere
banken rekeningen openen voor
deze groep mensen.” Aldus Ro-

jer, die samen met Rygane Manuel als gemachtigde is aangewezen door de Centrale Bank.
Bij Gi-ro Settlements Holding
zijn Camillo Bakhuis en Thomas Domhoff de bestuurders.
Op pagina 12-13

Complexe uitdaging GSH

Flinke koerswinsten na
rentebesluit van de Fed

De moderne Spazio-suites werden in 2016 exclusief voor het voormalige Floris Suite Hotel gebouwd. In november volgend jaar breidt
het Zoëtry-resort uit met 53 suites en kamers van het Italiaanse
designmerk.
merk blijven verkennen in een
populaire nieuwe bestemming
in opkomst”, aldus Coll. De Curaçaose vestiging wordt het achtste Zoëtry-resort. Tot de voorzie-

ningen van het resort behoren
geen in- of uitchecktijden, onbeperkt premium sterke drank, 24uurs conciërgediensten en een
verscheidenheid aan activiteiten.
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Aankoop van
Valuta

Bankpapier

USD-Amerikaanse Dollar
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000
GBP-Engelse Pound Sterling
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100
CAD-Canadese Dollar
EUR-EURO per EUR.100
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100

1,77
162,15
2,36
192,97
1,37
207,05
98,00

Wissels, Cheques
Reischeques en
Overboekingen

1,78
163,01
2,41
193,69
1,39
208,94
100,00

Verkoop aan
Publiek

1,82
165,45
2,50
196,43
1,42
213,15
1=101.20*
2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten
stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het
deviezenverkeer.
*1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques

Van onze redactie
New York - De aandelenbeurzen
in New York zijn gisteren met
flinke winsten gesloten. De aandacht van beleggers op Wall
Street ging vooral uit
naar het rentebesluit
van de Federal Reserve.
De koepel van centrale
banken in de Verenigde
Staten zei dat spoedig
kan worden begonnen met de
afbouw van de coronasteun voor
‘s werelds grootste economie.
De Dow-Jonesindex eindigde
1 procent hoger op 34.258,32
punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1 procent tot
4.395,64 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging eveneens
1 procent omhoog, tot 14.896,85
punten. De Fed had eerder al
aangegeven dat dit jaar een begin kan worden gemaakt met de
ontmanteling van het opkoopprogramma van obligaties. In
een toelichting zei voorzitter Jerome Powell dat mogelijk in november kan worden begonnen
en dat dit proces medio volgend
jaar kan worden afgerond. De
Fed heeft begin november een
nieuwe vergadering.
Daarnaast wordt binnen de
centrale bank nu gesproken over
een mogelijke renteverhoging in
2022. Eerder werd pas voor
2023 een eerste rentestap voorzien. Verder verlaagde de Fed
zijn groeiverwachting voor de
Amerikaanse economie voor dit
jaar vanwege de opmars van de

delta-variant van het coronavirus
in het land. Pakketbezorger FedEx opende de boeken over het
afgelopen kwartaal. Daarbij
werd ook de winstverwachting
voor het gehele jaar verlaagd, waarop FedEx
meer dan 9 procent verloor.
Branchegenoot
UPS daalde mee met
een min 2,3 procent.
Softwareconcern
Adobe
kwam ook met cijfers en deed
het beter dan de verwachtingen
van analisten. Die waren toch teleurgesteld omdat Adobe de verwachtingen maar net overtrof en
de marge niet groter was. Het
aandeel zakte ruim 3 procent.
Softwareproducent Freshworks
maakte zijn debuut op Wall
Street en sprong 32 procent omhoog.
Met die beursgang werd 1 miljard dollar opgehaald. De waarde
van de onderneming bedraagt
circa 13 miljard dollar.
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