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MSC Divina op Curaçao

Cijntje: Helmin Wiels werd
al vóór 5 mei vermoord
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Helmin Wiels is al
vóór 5 mei vermoord, aldus frac-
tieleider Melvin ‘Mac’ Cijntje af-
gelopen zaterdag tijdens zijn
toespraak bij de sede van Pueblo
Soberano (PS). ,,Een paar weken
voor de moord stelde de interim-
fractieleider van MFK vragen
aan de minister van Justitie over
een Statenlid dat de bescher-
ming genoot van een lijfwacht.
De MFK begon te agiteren tegen
de beveiliging van Helmin
Wiels, Amerigo Thodé heeft dat
in de Statenzaal gedaan.”

Cijntje verklaarde aan het pu-
bliek dat hij niet in toeval ge-
looft. ,,Ik geloof niet in toeval als
er ook andere mogelijkheden
zijn.” In dat verband vermeldde
de fractieleider dat het opmerke-

lijk is dat op de dag van de
moord Amerigo Thodé vroeg ter
plekke was, zelfs nog voordat de
ambulance daar arriveerde. ,,Hij
had veel haast om op die plek te
komen. Misschien is dat ook toe-
val maar ik geloof daar niet in als
er ook andere mogelijkheden
zijn.”

Naar aanleiding van de intel-
lectuele daders van de moord,
zei de parlementariër dat er
‘licht aan de horizon gloort’. ,,Er
is een oplossing van de zaak in
zicht. De mensen die verant-
woordelijk zijn voor de moord
zullen voor het gerecht moeten
verschijnen. Zij zullen op zijn
minst een straf van eenmaal le-
venslang krijgen, op Curaçao
kan iemand niet tweemaal le-
venslang krijgen.”

Dat is een forse tegenslag
voor de top van het nog jonge be-
drijf, dat pas in maart de deuren
officieel opende maar kampt
met ernstige financiële tekorten.
Zo kunnen leveranciers niet
worden betaald. Advocaat Wiek
Herben, die een tiental schuldei-
sers vertegenwoordigt, spreekt
van ruim 4 miljoen gulden aan
erkende, dus onbetwiste, beta-
lingsachterstanden.

Met grote moeite en met veel
kunst- en vliegwerk lukte het
Ctex-directeur Anthony de Lima
tot nu toe de crediteuren op af-
stand houden en ervan te over-
tuigen dat wordt gewerkt aan
een oplossing. Zo werd afge-
lopen week op het allerlaatst
voorkomen dat onbetaalde spul-
len werden teruggehaald.

De maatregelen zijn nu aan-
gehouden tot begin volgende
week, nadat De Lima andermaal
heeft aangegeven en weten te
overtuigen ‘in onderhandeling’
te zijn over een belangrijke
transactie die Ctex lucht moet
geven. Dat is mogelijk niet met
Switch/Supernap, waarover de
Ctex-directeur een maand gele-

den in een vergadering met aan-
deelhouders en kredietverstrek-
kers aankondigde dat deze grote
Amerikaanse onderneming en
het Curaçaose datacenter het
voornemen hadden de krachten
te bundelen. In een interne me-
mo sprak De Lima over een ‘fu-
sie’, experts menen echter dat er
eerder sprake is van (gedeelte-
lijke) overname van Ctex.

Maar zover komt het niet, lijkt
het. Want uit documenten in het
bezit van het Antilliaans Dagblad
blijkt dat een topman van Super-
nap afgelopen week formeel
heeft laten weten de besprekin-
gen met Ctex af te breken en dat
daarmee de conceptafspraken in

een ‘term sheet’ van 19 juni zijn
komen te vervallen. Gemeld
wordt dat er ‘veel vertrouwen’ is
in het huidige management van
Ctex en dat dit niet de reden is
om de deal af te blazen. Wel wor-
den expliciet drie argumenten
genoemd die betrekking hebben
op enerzijds UTS (medeaan-
deelhouder in Ctex) en ander-
zijds Girobank, die grote lenin-
gen verstrekte maar zelf in pro-
blemen is geraakt en door
middel van de noodregeling on-
der curatele van de Centrale
Bank staat.

Zo heeft overheids-nv UTS als
investeerder kennelijk hoge ei-
sen gesteld aan Supernap en ook
beïnvloedt, volgens Supernap,
de (hoge) UTS-prijs voor ‘tele-
communications connectivity’
het business-model op ongun-
stige wijze. Daarnaast zijn de
voorwaarden van de kredietver-
strekkers, waaronder het ver-
zoek van Girobank om de gehele
lening terugbetaald te krijgen,
een argument om af te haken.

Vanochtend lijkt bepalend

Ctex in het nauw
Supernap haakt af voor overname; nieuw ultimatum schuldeisers

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ctex (Curaçao Technology Exchange) is verder in het nauw gekomen
doordat afgelopen week Switch/Supernap, eind vorige maand intern aangekondigd als
de belangrijkste kandidaat voor de overname van het datacenter te Mahuma, is afge-
haakt. 

Curaçao heeft bezoek gehad van een bijzonder cruiseschip: de MSC
Divina. Het schip komt normaal niet naar Curaçao, maar was nu
afkomstig uit Rio de Janeiro, waar het in verschillende speelsteden
als hotelschip heeft gediend tijdens het WK voetbal. Het schip is nu
met 3.500 passagiers en 1.400 bemanningsleden weer op weg naar
de Amerikaanse thuishaven Miami en doet onderweg enkele
Caribische eilanden aan. Het kwam vanuit Grenada naar Curaçao
en gaat verder via Aruba en Jamaica naar Miami.   FOTO JEU OLIMPIO
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Het Ctex-gebouw bij Mahuma.
FOTO ARCHIEF


