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In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao is ingeschreven
onder nummer 105351: Playa Abou Holding Company

Handelsnaam Playa Abou Holding Company
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Officiële benaming Playa Abou Holding Company B.V.
Statutaire zetel Curaçao
Datum oprichting 5 augustus 2008
Datum vestiging 5 augustus 2008
Nominaal Kapitaal 100 aandeel/aandelen met een nominale waarde van Antilliaanse

Gulden 100,00
Boekjaar Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar
Adres Schottegatweg Oost 10 unit A1K
Land Curaçao
Correspondentie adres idem
Bedrijfsomschrijving 1. het verkrijgen, bezitten, beheren, verkopen, ruilen, overdragen,

handelen en beleggen in en vervreemden van aandelen, obligaties,
fondsen, orderpapieren, schuldbewijzen en andere effecten, het
lenen van gelden en het uitgeven van schuldbewijzen daarvoor, als
mede het uitlenen van gelden;
2. het stellen van zekerheid voor de nakoming van verplichtingen
der vennootschap of van derden;
3. het verkrijgen van:
(i) opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan
van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien,
modellen, geheime procede’s of recepten, handelsmerken en
soortgelijke zaken;
(ii) royalties, daaronder begrepen huren, met betrekking tot films of
terzake van het gebruik van nijverheids-, handels-, of
wetenschappelijke installaties, alsmede met betrekking tot de
exploitatie van een mijn of groeve of enige andere natuurlijke
hulpbron en andere onroerende zaken;
(iii) vergoedingen voor het verlenen van technische hulp;
4. het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen,
verhuren, verpachten, verhypothekeren, of in het algemeen
bezwaren van onroerend goed en enig recht op, of belang in
onroerend goed;
5. de handel in, daaronder begrepen de groothandel, de
tussenhandel en de termijnhandel alsmede de import en export van
grondstoffen, mineralen, metalen, organische stoffen,
halffabrikaten en eindproducten van welke aard en onder welke
naam ook;
6. het fungeren als houdstermaatschappij;
7. het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen;
8. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste
zin des woords verband houdt.
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Functionaris(sen)
1
Functie Bestuurder
Titelomschrijving Directeur
Naam Rudolf Theodoor Anna Baetsen
Geboortedatum 6 februari 1966
Geboorteplaats Roermond
Geboorteland Nederland
Nationaliteit Nederlandse
2
Functie Procuratiehouder
Titelomschrijving Lokale Vertegenwoordiger
Naam Covenant Managers N.V.
Dossiernummer functionaris 31371

Bron: Register-informatie internet: Dit document is geen uittreksel inde zin van artikel 11
lid 2 van de Handelsregisterverordening 2009 (PB 2009, no. 51)
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