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AVISO1 A PARTES INTERESSADAS 
 
28 October 2020 
 

 

   Nossa referência KY03170AD20A 

  

Premier Assurance Group SPC Ltd. (em Liquidação Provisória) (a 
"Empresa") e seu portfólio segregado: Premier Assurance Segregated 
Portfolio ("PASP") que segura apólices escritas por meio do Premier Trust 
  
Em 27 de outubro de 2020, Jeffrey Stower e Jason Robinson foram nomeados 
como liquidatários provisórios conjuntos (os "JPLs") da Sociedade pelo Grande 
Tribunal das Ilhas Cayman (o "Tribunal"), de acordo com a seção 104 (3) da Lei 
das Companhias (revisão 2020). Uma cópia do Pedido de nomeação de JPLs (o 
"Pedido de Nomeação") está disponível no link do site abaixo. O Pedido de 
Nomeação define os poderes dos JPLs. 
 
Os poderes conferidos aos JPLs são específicos aos factos do presente caso e 
foram combinados com a suspensão de todos os processos contra a Sociedade, 
o que confere à Sociedade protecção contra credores específicos para o 
benefício geral do corpo geral de credores. 
 
Os JPLs são oficiais do Tribunal e por este incumbidos de agir com a maior boa 
fé. Os JPLs têm o dever fiduciário de agir no melhor interesse da Empresa e dos 
credores. 
 
Os JPLs se concentrarão principalmente em (a) finalizar sua avaliação (iniciada 
em sua capacidade como Controladores Conjuntos da Empresa) da posição 
financeira da PASP (b) investigar as possibilidades de realização de ativos 
adicionais e (c) avaliar a viabilidade de venda do negócio da PASP. 
 
Enquanto os JPLs continuam a avaliar a posição financeira do PASP, os 
pagamentos aos participantes do plano que buscam renunciar às suas apólices e 
os pagamentos a corretores / produtores que estão com as comissões devidas 
estão atualmente suspensos. As partes interessadas acima mencionadas podem 
apresentar reclamações aos JPLs enviando um e-mail para pag-info@kpmg.ky. 
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Os JPLs fornecerão às partes interessadas uma atualização sobre o calendário 
dos pagamentos o mais rápido possível. 
 
Atualizações futuras 
Os JPLs estabeleceram uma página dedicada em seu site para onde são 
carregadas cópias de todos os avisos emitidos pelos ex-controladores conjuntos e 
JPLs. Outras atualizações sobre os procedimentos de liquidação provisória serão 
enviadas para o site e as partes interessadas são aconselhadas a verificar as 
atualizações periodicamente. Também são enviadas para o site as respostas a 
um conjunto de perguntas frequentes (“FAQs”). As perguntas frequentes 
continuarão sendo atualizadas. Siga o link abaixo para acessar o site dos JPLs: 
 
https://home.kpmg/ky/en/home/services/advisory/deal-advisory/premier-
assurance-group-spc.html 
 
Se você tiver alguma dúvida em relação a este aviso que não seja abordada nas 
Perguntas frequentes do site, envie um e-mail para pag-info@kpmg.ky. 
 
1 Este aviso se refere apenas às apólices de seguro de vida ligado a unidades 
seguradas pela PASP - uma carteira segregada das Ilhas Cayman. Quaisquer 
ativos detidos pela PASP são segregados dos ativos detidos pela Empresa ou 
sua outra carteira segregada, Global Assurance Segregated Portfolio, que fornece 
apólices de seguro saúde. Um aviso separado foi emitido em relação à Global 
Assurance Segregated Portfolio. 
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