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In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao is ingeschreven onder nummer 146266:
HNO Vastgoed en Beheer N.V.

Handelsnaam HNO Vastgoed en Beheer N.V., CMC Vastgoed
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Officiële benaming HNO Vastgoed en Beheer N.V.
Statutaire zetel Curaçao
Datum oprichting 26 februari 2018
Datum laatste statutenwijziging 12 juni 2019
Datum vestiging 26 februari 2018
Nominaal Kapitaal 100 aandeel/aandelen met een nominale waarde van Antilliaanse Gulden 1000
Boekjaar Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar
Adres J.H.J. Hamelbergweg Z/N
Land Curaçao
Correspondentie adres idem
Bedrijfsomschrijving 1.a. het beheer van ontwikkelingsgelden bestemd voor de bouw van het nieuwe

ziekenhuisgebouw van HNO;
b. het voor eigen rekening of rekening van derden (doen)bouwen, beheren en verkrijgen van
registergoederen bestemd voor de exploitatie van instellingen voor gezondheidszorg
waaronder mogelijk het nieuwe ziekenhuisgebouw in de meeste ruime zin van HNO;
c. het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden, bezwaren,
exploiteren, huren, verhuren van registergoederen;
d. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het
financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen;
e. het stellen van zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Vennootschap of van
derden en het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als hoofdelijk
medeschuldenaar of borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling van een schuld van een derde verbindt; en
f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband
houdt, daaronder begrepen het oprichten van en deelnemen -in enige andere vennootschap of
onderneming.
De Vennootschap heeft nadrukkelijk niet ten doel het managen van het transitieproces naar
HNO, waaronder begrepen maar niet beperkt tot - het proces van de inrichting van de nieuwe
ziekenhuisorganisatie, de samenwerking en afstemming met de omgeving en de overgang van
medewerkers naar HNO, of het houden van toezicht daarop. 
Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden zal de Vennootschap voor zover toepasselijk alle
relevante wettelijke bepalingen in Curaçao in acht nemen waaronder(maar niet beperkt tot) de
Landsverordening houdende regels ten aanzien van instellingen - voor gezondheidszorg(PB
2007, no 44).

Functionaris(sen)
1
Functie Bestuurder
Titelomschrijving Technical Director
Naam Donaldito Herman Clément Garmers
Geboortedatum 23 november 1972
Geboorteplaats Willemstad
Geboorteland Curaçao
Nationaliteit Nederlandse
2
Functie Commissaris
Naam Anthony Willem Richardson
Geboortedatum 3 augustus 1968
Geboorteplaats Middelburg
Geboorteland Nederland
Nationaliteit Nederlandse



3
Functie Commissaris
Naam Ivan Pedro De Windt
Geboortedatum 29 juni 1948
Geboorteplaats Willemstad
Geboorteland Curaçao
Nationaliteit Nederlandse

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


