
Van onze redactie
New York - Wall Street dook
gisteren dieper in het rood door
tegenvallende derdekwartaalcij-
fers van internetgigant Google,
die bovendien uren eerder dan

verwacht bekendgemaakt wer-
den. De stemming was al vanaf
het begin van de handel nega-

tief, onder meer door een stij-
ging van het aantal aanvragen
voor een werkloosheidsuitke-
ring vorige week.

De Dow-Jonesindex
sloot 0,1 procent lager op
13.548,94 punten en de
S&P 500-index daalde
0,2 procent tot 1.457,34
punten. De Nasdaq werd het
hardst geraakt door Google en
verloor 1 procent tot 3.072,87
punten.

Google zag de winst met 20
procent dalen van 2,73 miljard
dollar tot 2,18 miljard dollar. Ex-
clusief eenmalige posten be-
droeg de winst per aandeel 9,03
dollar, een stuk lager dan de
10,65 dollar waarop analisten in
doorsnee rekenden. De omzet
steeg wel, met 45 procent tot 14,1
miljard dollar.

Het internetbedrijf stelde dat
drukkerijgroep RR Donnelley de
cijfers zonder toestemming van

Google voortijdig wereldkundig
maakte. De handel in aandelen
Google werd door Nasdaq stilge-

legd. Op dat moment
stond het aandeel
ruim 9 procent in de
min. ,,Iedereen wacht
op de hervatting van
de handel in Google”,

zei een handelaar in New York.
,,Het staat vast dat het koersver-
loop dan grillig zal zijn.” De han-
del werd drie kwartier voor het
slot hervat, waarna de koers in-
derdaad heen en weer schoot.
Google sloot uiteindelijk met
een verlies van 8 procent.

Een uur voor de opening van
Wall Street bleek dat het aantal
uitkeringsaanvragen vorige
week met 46.000 stuks steeg tot
388.000. Economen rekenden
in doorsnee op 365.000 aanvra-
gen.

De verliezen van de Dow en
de S&P 500 werden, in tegen-

stelling tot de Nasdaq, gedempt
door beter dan verwachte kwar-
taalresultaten van telecomcon-
cern Verizon en Travelers Com-
panies (plus 3,6 procent).

Het schadeverzekeringsbe-
drijf behaalde een recordhoge
operationele winst, vooral dank-
zij hogere premie-inkomsten en
geringe schade door natuurram-
pen. Verizon (plus 2,4 procent)
rapporteerde een recordwinst,
die vooral te danken was aan
mobiele telefonie.

Dit jaar werd met een speciale
lunchsessie bijzondere aan-
dacht besteed aan de Dutch Ca-
ribbean Securities Exchange
(DCSX). De DCSX werd in
2009 opgericht en kreeg in
2010 de licentie. Sindsdien pro-
beert de beurs zich te positione-
ren als een groeiend handels-
platform voor investeringen in
Latijns-Amerika, Europa en het
Verre Oosten.

Luis Santine, de aftredend ceo
van de DCSX, Hedde Plas van
Amicorp en Harry van Hulten
van Space Expedition Curaçao
hebben voor een gezelschap van
Nederlandse advocaten, fisca-

listen, ondernemers en profes-
sionals uit de trustwereld de
commerciële kansen en moge-
lijkheden toegelicht die de
DCSX te bieden heeft voor de
Nederlandse markt. VanEps
Kunneman VanDoorne, een
listing advisor van de DCSX,
was gastheer van het DCSX se-
minar.

De middagsessie van 10 okto-
ber 2012 ‘Is het Koninkrijk klaar
voor een duurzame en innova-
tieve toekomst?’ werd ingeleid
door Frank Kunneman, mana-
ging partner van VanEps Kun-
neman VanDoorne. Kunneman
gaf een prikkelende en positieve

voordracht over duurzaam
ondernemen op Curaçao. Onder
de titel ‘Corporate Governance
of chaos in het Caribisch deel
van het Koninkrijk?’ ging hij in
op de huidige politieke en eco-
nomische situatie op Curaçao.
Hij ging met name in op de bij-
zondere uitdagingen die kleine
landen als Curaçao ervaren op
velerlei gebied, maar zeker ook
met betrekking tot corporate go-
vernance.

Ondernemer, schrijver en fi-
lantroop Jacob Gelt Dekker hield
een betoog over ‘disruptive inno-
vation’. Dat is het fenomeen
waarbij uitvindingen en techno-
logieën die voorheen niet be-
stonden en niet binnen bestaan-
de markten pasten, hun eigen
massamarkt maken om vervol-
gens bestaande markten te ver-
zwelgen. Na deze voordracht
werd de dag afgesloten met een
Caribische borrel.

Robert van Beemen, advocaat
bij VanEps Kunneman Van-
Doorne en verantwoordelijk
voor de Dutch Caribbean Desk
in Amsterdam: ,,Vandaag waren
er tachtig professionals uit 
de advocatuur, de trustwereld,
maar ook ondernemers en 
investeerders die zeer geïnteres-
seerd zijn in commerciële mo-
gelijkheden die de Dutch Carib-
bean biedt. Een 10 oktober-tradi-
tie is geboren.”
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Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 224,50 225,36 228,42

GBP-Engelse Pound Sterling 2,81 2,86 2,95

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 193,04 193,76 196,50

CAD-Canadese Dollar 1,80 1,82 1,86

EUR-EURO per EUR.100 231,52 233,64 238,35

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.

Beleningsrente:  1.00% Reserve requirement: 12.750% 

Reserve period: 16 oktober 2012 - 15 november 2012

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente als 

volgt: 1 januari - 30 juni 2012 3.00% 1 juli - 31 december  2012 3.00% 

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 18 oktober 2012   nr. 203

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, 

Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van

Advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne organiseerde in samenwerking met Van Doorne twee
seminars bij haar Dutch Caribbean Desk in Amsterdam voor cliënten en relaties. 

FOTO VANEPS KUNNEMAN VANDOORNE

Seminars
DCSX in
Amsterdam
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Amsterdam - Twee jaar na de ontmanteling
van de Nederlandse Antillen, organiseerde advocaten-
kantoor VanEps Kunneman VanDoorne in samenwer-
king met Van Doorne twee seminars bij haar Dutch
Caribbean Desk in Amsterdam voor cliënten en relaties.

Google ligt Nasdaq zwaar op de maag 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Verzekerd van
de juiste kennis’ is de titel van
het seminar dat op 25 oktober
wordt georganiseerd door
Cunningham Lindsey waar-
voor speciaal twee vermaarde
experts op het gebied van ver-
zekeringsraad overkomen uit
Nederland.

Professor M. van Tiggele-
van der Velde, hoogleraar ver-
zekeringsraad en advocate N.
Vloemans geven de lezing.

De dagelijkse praktijk van de
verzekeringswereld is erg geva-
rieerd. Een breed publiek kan

donderdag de laatste stand van
zaken te weten komen. De
veranderingen worden verteld
en de normen voor een zorg-
vuldige schadeafhandeling.
Ook de invulling die de Hoge
Raad geeft aan de meldings-

plicht bij schade wordt bespro-
ken. Beide spreeksters zullen
nog verscheidene andere pun-
ten aanstippen.

Cunningham Lindsey heeft
gemerkt dat er te weinig kenni-
sevenementen zijn voor verze-

keraars in de Caribbean. Ook
streeft het bedrijf wereldwijd
naar het bijhouden van kennis.

Het seminar zal plaatsvin-
den in het Maritiem Museum
en de deelname is gratis.

Aanmelden is verplicht in
verband met de beperkte be-
schikbaarheid. Dit kan via
seminar2012@cl-an.com.

‘Verzekerd van de juiste kennis’


