Persbericht 2020-026

Reactie op recente berichtgeving in de media over Ennia
Willemstad/Philipsburg - Naar aanleiding van recente berichtgeving in de media bericht de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) het volgende.
Begin juli 2018 is, op verzoek van de CBCS, door het gerecht in eerste aanleg van Curaçao de
noodregeling uitgesproken ten aanzien van onder andere ENNIA Caribe Leven NV, ENNIA Caribe
Schade NV en ENNIA Caribe Zorg NV (ENNIA). De heer Ansary heeft die uitspraak van de rechter
via meerdere gerechtelijke procedures aangevochten en deze procedures verloren. Ook de US
Bankruptcy Court in New York heeft de noodregeling erkend en het verweer van de heer Ansary
daartegen verworpen. De rechtmatigheid van de noodregeling staat vast.
De noodregeling is ook uitgesproken tegen ENNIA Caribe Holding NV en EC Investment NV. Die
twee instellingen stonden niet onder het toezicht van de CBCS en daardoor was het pas na het
uitspreken van de noodregeling mogelijk om de ware omvang van de problematiek te overzien.
Na een uitgebreid onderzoek kon worden vastgesteld dat door wanbeleid van oud beleidsbepalers en
aandeelhouders, waarbij weloverwogen gebruik is gemaakt van ondoorzichtige constructies en van de
instellingen die buiten het toezicht van de CBCS vielen, ENNIA een schade heeft geleden van
minimaal NAf 700 miljoen. Die schade vordert ENNIA nu terug in de aansprakelijkheidsprocedure
die op 11 oktober 2019 met een verzoekschrift aanhangig is gemaakt. Bijna een jaar daarna, op 28
september 2020, is door de heer Ansary in die procedure gereageerd op het bewijsmateriaal en de
onderbouwing van de stellingen in het verzoekschrift.
De CBCS is steeds bereid serieuze schikkingsonderhandelingen te voeren. In de afgelopen jaren (voor
en na het uitspreken van de noodregeling) zijn meerdere keren uitgebreide besprekingen met de heer
Ansary gevoerd. Aan de kant van de heer Ansary is tot nu toe echter geen enkele beweging richting
een concreet schikkingsvoorstel gekomen, ondanks diverse uitnodigingen daartoe. Indien de heer

Ansary met een concreet en realistisch schikkingsvoorstel komt om de door ENNIA geleden schade
te compenseren, staat de CBCS klaar om daarover in gesprek te gaan.
Ook werkt de CBCS samen met het managementteam bij ENNIA onverminderd hard verder aan de
wettelijk opdracht tot herstructurering van ENNIA.
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