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“Een investering op Curaçao via de 
lokale beurs”

Het structureren, arrangeren en plaatsen van een lokale investering via de beurs op 
Curaçao (DCSX). Onze ervaring hiermee, ‘lessons learned’ en verbeterpunten voor een 

gezondere financiële markt.
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Een investering op Curaçao via de 
lokale beurs

Het structureren, arrangeren en plaatsen van een lokale 
investering via de beurs op Curaçao (DCSX). Onze ervaring 

hiermee, ‘lessons learned’ en verbeterpunten voor een 
gezondere financiële markt.
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AGENDA

1. De lokale beurs op Curacao
2. Curacao Heritage Fund – als casus
3. Proces van een beursgang
4. Lessons learned
5. Opportunities
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1. DCSX – De beurs op Curacao

• In 1998 – Landsverordening Toezicht op Effectenwezen (Nederlandse 
Antillen)

• Toezicht orgaan is de Centrale Bank Curacao & St. Maarten zelf 
(door beperkte schaal activiteiten wordt er geen aparte Autoriteit 
Financiële Markt in het leven geroepen).

• Daadwerkelijke activiteit begint pas na 2010 
• Vooral ‘technical listings’ van Chineze bedrijven of Latijns-

Amerikaanse middelgrote (familie) bedrijven een listing wensen op 
een internationale beurs voor fiscale doeleinden en ‘asset 
protection’. 

• Eerst lokale listing van private bedrijf gebeurd in 2016



DCSX – a business case? 

• Veel geld bij pensioenfondsen, waarvan grootste deel lokaal belegd 
moet worden.

• Na 2007 geen nieuwe staatsleningen meer van Antilliaanse noch 
Curacaose overheden. 

• Liquiditeit puilt over bij pensioenfondsen van 2007 – 2015 als de 
staatsobligaties van Ned. Antillen overgenomen worden door 
Nederland.

• Totale vermogen pensioenfondsen Dutch Caribbean = USD 5 
miljard

• Maar weinig goede lokale investeringen
• PF’s zijn met name op zoek naar ‘fixed income’ – ideaal omgeving 

voor uitgeven van obligaties.
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Al in 2015 gedurende een CapAs presentatie 
dringt Russell Investments aan op het belang 
van “ontwikkelen van lokale 
beleggingsmogelijkheden”

Building Depot / cfg geeft hier gehoor aan 
met de eerste obligatie uitgifte van lokale
private bedrijf in 2016 via de beurs. 

DCSX – a business case? 



DCSX – a business case? 

1. “Een goed functionerende kapitaalmarkt zorgt ervoor dat 
kapitaal makkelijker de weg vindt naar rendabele investeringen.” 
- COHO 

2. Een beursnotering zorgt voor meer compliance met belasting 
afdrachten, transparantie, betere corporate governance die 
geinstitutionaliseerd wordt en daarmee de weg naar meer 
waardecreatie ingeslagen wordt. 

3. CFG is van mening: Meer waardevolle bedrijven = meer waarde 
voor de gemeenschap



Pollvraag

Hoe belangrijk is het voor een pensioenfonds 
bestuur dat een potentiële investering een 

notering geniet op de lokale beurs?

Helemaal niet belangrijk
Niet belangrijk

Neutraal
Belangrijk

Heel erg belangrijk

(Antwoord via de knoppen onderin uw scherm)
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2.Curaçao Heritage Fund
Van erfgoed naar investering

Pietermaai; sinds 2001 ontwikkeld tot een levendige en hippe buurt – het ‘SOHO’ van Curaçao met 
boutique hotel, studentenhuisvesting, commerciële kantoorruimtes, winkels, restaurants, bars en 
clubs, privé woningen en lange termijn huurappartementen. 



Curaçao heritage fund
Van erfgoed naar investering

Maart 2017
• Jan Peltenburg, Anne 

Marieke Holten en Wilfred 
Hendrikse (Jewel 
Investment Group) 
besluiten om hun
vastgoed in Pietermaai 
Smal te verkopen

Juli 2017
• Onderhandelingen starten

tussen cfg en Jewel

November 2017
• Ondertekening

koopovereenkomst



Curaçao heritage fund
Van erfgoed naar investering

Fiscale voordelen Erfgoed :

• Geldig sinds 1 jan 2017

• 0% Overdrachtsbelasting

• 0% hypotheek visum

• Investeringsaftrek 30%

• Belastingvrije rente van 

obligaties

Transparante Vennootschap:

• 0% Profit Tax

100% eigenaar

Fondsmanager

Portefeuille 
met vastgoed

Investeerders



Curaçao Heritage Fund
Van erfgoed naar investering



Curaçao Heritage Fund
Van erfgoed naar investering

Maart 2018
CBCS verleent Ontheffing aan 
het fonds om kapitaal op de 
markt aan te trekken

April 2018
Lokale effectenbeurs (DCSX) 
geeft toestemming voor een
beursnotering

12 april 2018
Curaçao Heritage Fund start 
met USD 4,2 mio obligatie 
uitgifte via de DCSX 

4 mei 2018
Na 3 weken bijna USD 5 mio 
aan inschrijvingen. Totaal 22 
investeerders



Lancering van Curaçao Heritage Fund op 31 mei 2018



3. Proces van een beursgang

Preparedness test. ARRANGER assesses:

1. Cash flow / Profitability

2. Collateral

3. Product / Service / Company Info

4. Market Position (market share)

5. Industry analysis

6. Financial Analysis 

7. Management Team / Corp Governance

8. Risk Analysis



Pollvraag

Stelling: De aanwezigheid van gecontroleerde 
(‘audited’) jaarrekeningen heeft een 
overwegend positief effect op de 

besluitvorming voor een lokale investering.

Helemaal niet mee eens
Niet mee eens

Neutraal
Mee eens

Helemaal mee eens

(Antwoord via de knoppen onderin uw scherm)
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Next step

Arranger

DCSX
• Listing 
Advisor

• Approval

CBCS
Dispensation

Brokers
Active ?

Investors
Risk vs.  
Return

Custodian

Keeper

Paying
Agent

Bond 
Agent

• Monitor



How long does it take? 

Preparedness

Month 1

Prospectus 

• Month 2

Approval:  

- DCSX       

- CBCS 

• Month 4 

Roadshow 

• Month 4-5 

Financial 

Close

• Month 7



For Whom? 

Preparedness test: Are you an “Investable” company??

1. Scale 

2. Good growth prospects

3. Audited or Reviewed Financial Statements?

4. Corporate Governance in order? 

5. Jamaica (Junior) Stock Exchange – benchmark!



Ideal company for a public listing 

Valuable Company =  IPO!  

Recurring Revenues

Market position

Growth
opportunities

Size / Scalable

Customers

Customization

Investable

Control / 
Governance

Capital

Reliable financials

Bankable

Cashflow Collateral Character



Pollvraag

Bij welke minimale instapbedrag zou je 
bereidheid (in privé) groeien om mee te doen 

op de beurs?

ANG 1,000
ANG 2,000
ANG 5,000
ANG 10,000
ANG 25,000

(Antwoord via de knoppen onderin uw scherm)
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4. Lessons Learned

Beperkt aantal bedrijven in het Caribisch gebied die naar de beurs kunnen 
(very few ‘valuable’ companies). Schaal speelt een rol.

Kennis (en commitment) bij alle partijen is nog in een zeer prille fase 
(Ministerie Financien, CBCS, Brokers, investeerders, arrangeurs, en issuers)

Minimum investering ANG 50k / USD 25k – te groot voor een bredere 
participatie van particuliere investeerders.

Curacao heeft een zeer breed en diepe kennis van de logistiek om de beurs
vanuit Trust sector – Investor Relations, Tax Structuring, Custody Services, 
Fund Accounting etc.

Kleine gemeenschap van investeerders wel geinteresseerd als de investering
ook een maatschappelijk rendement heeft (CHF – behoud van erfgoed)…



47%

53%

CHF bondholders

totaal ANG 8.25 mln inschrijvingen 

Institutional Private
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35%

11

65%

CHF bondholders

totaal 17 bondholders  

Institutional Private

4. Lessons Learned



Opportunities 
1. Gebruik decennia aan kennis van Trust sector om de beurs te laten groeien

2. Team-up met bijv een Euronext en Jamaica Stock Exchange voor verbreding 
van de markt (issuers en investeerders) van lokaal naar internationaal

3. Copy and paste – shamelessly!  JSE: Fiscale incentives, robuste regulator, 
educatie op scholen/univ., aansluiting met grotere beurzen in bijv. Canada.

4. USD als currency? Meer aandacht bij internationale investeerders ÉN issuers…

5. Gebruik van garantie isntrumentarium (GO-Regeling van Invest NL) om 
investeringen aantrekkelijker te maken voor (buitenlandse) 
investeerders…COHO

6. Verlaag minimum investering naar ANG 1,000 / USD 1,000



Bedankt voor uw aandacht!

Bharat Bhojwani 

bharat@cfgvalue.com | Tel: (+5999) 690 1125

mailto:bharat@cfgvalue.com
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