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AVISO1 A PARTES INTERESSADAS
Nossa referência

KY03170AD20A

4 December 2020
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
Este aviso deve ser lido em conjunto com o Aviso do JPL aos Credores datado de
28 de outubro de 2020 e as definições nele contidas.
De acordo com o parágrafo 10 da Ordem de Nomeação, os JPLs devem apresentar
um relatório ao Tribunal (o "Relatório PL") estabelecendo o andamento da
liquidação provisória e suas recomendações para qualquer possível reestruturação
até 4 de dezembro de 2020. O fornecimento deste relatório também é exigido a
todos os credores da Companhia e à Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (a
"Autoridade").
Os credores são notificados de que uma cópia do Relatório PL será enviada para
o site do JPL. Siga o link abaixo para acessar o site do JPL:
https://home.kpmg/ky/en/home/services/advisory/deal-advisory/premierassurance-group-spc.html
O Relatório PL destina-se apenas aos credores, ao Tribunal e à Autoridade. O
Relatório PL é protegido por senha e pode ser acessado com a seguinte senha
Cópias de todos os avisos emitidos anteriormente, juntamente com uma série de
perguntas frequentes, permanecem no site do JPL e os credores são incentivados
a revisá-los. Se você tiver alguma dúvida que não seja abordada no FAQ do site,
envie um e-mail para pag-info@kpmg.ky.
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Este aviso se aplica apenas a apólices de seguro vinculadas a unidades seguradas do PASP. Todos
os ativos detidos pela PASP são segregados dos ativos detidos pela Global Assurance Segregated
Portfolio ("GASP"), que fornece seguro saúde. Um aviso separado foi emitido em relação ao GASP.
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