
 

 
 
PERSBERICHT NR. 03/ 008 
 
 

LENING VAN CURAÇAO WEDEROM OVERTEKEND 
 
 
 

Willemstad - De Bank van de Nederlandse Antillen heeft voor nominaal NAf. 58.431.000 aan 
inschrijvingen ontvangen op de nieuwe 7,25% lening 2003-2009, tegen koersen uiteenlopend van 
102% tot 100%. Het overgrote deel van de inschrijvingen was afkomstig van institutionele 
beleggers en particulieren, terwijl ook het lokale bankwezen verantwoordelijk was voor een deel 
van de inschrijvingen. Doordat er slechts NAf. 30.222.000 geherfinancierd hoeft te worden, 
heeft het Eilandgebied niet alle inschrijvingen geaccepteerd. 
 
Het toegewezen bedrag op de 7,25% lening 2003-2009 is vastgesteld op NAf. 49.919.000 door 
volledige toewijzing op een koers van uitgifte van 101%. Het effectieve rendement van de lening 
kwam daarmee op 7,04%. Storting op de lening dient plaats te vinden op woensdag 2 april 2003 
bij de Bank van de Nederlandse Antillen. 
 
Uit de grote hoeveelheid inschrijvingen en het feit dat de meeste inschrijvingen boven pari zijn 
ingeleverd kan worden opgemaakt dat er veel vraag is naar langlopend overheidspapier. De 
toegenomen vraag heeft geleid tot een aanzienlijke daling in de rentevergoeding die verlangd wordt 
op nieuwe leningen: in april 2002 werd er nog een zesjarige lening uitgegeven op 9%, nu is het 
percentage gedaald tot bijna 7%. 
 
Willemstad, 1 april 2003 
Bank van de Nederlandse Antillen 
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CURAÇAO GOVERNMENT BOND AGAIN OVERSUBSCRIBED 
 
 
 

Willemstad - De Bank van de Nederlandse Antillen has received subscriptions for a total 
nominal amount of NAf. 58,431,000 for the new 7.25% bond 2003-2009, at prices ranging from 
102% through 100%. The majority of the subscriptions came from institutional investors and 
individuals, whereas the local banking sector also accounted fro some subscriptions. As only 
NAf. 30.222.000 needed to be refinanced, the Island Territory of Curaçao did not accept all 
subscriptions.  
 
The total allotted amount on the 7.25% bond 2003-2009 is determined at NAf. 49,919,000 by 
accepting all subscriptions at the price of issue of 101%. As a result, the effective yield on the 
bond issue reached 7.04%. Payment on the bond is due on Wednesday, April 2, 2003 at the Bank 
van de Nederlandse Antillen. 
 
Based on the large amount of subscriptions and the fact that most were placed above par, one can 
conclude that there is a lot of demand for long term government debt. The increased demand has 
led to a considerable decline in the interest demanded on government paper: in April 2002 a six-year 
bond was issued yielding 9%, this year, the interest rate has dropped to nearly 7%.  
 
Willemstad, April 1, 2003 
Bank van de Nederlandse Antillen 

 


