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SSAAIINNTT  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  AANNDD  NNEEVVIISS  

  

NNOO..    OOFF  22001166  

  

  

  AA  BBIILLLL  ttoo  pprroovviiddee  aa  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  aaiidd  iinn  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  iinnssoollvveennccyy  ooff  BBrriittiisshh--

AAmmeerriiccaann  IInnssuurraannccee  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  bbyy  mmeeaannss  ooff  aa  PPllaann  ooff  AArrrraannggeemmeenntt..    

  

  BBEE  IITT  EENNAACCTTEEDD  bbyy  tthhee  QQuueeeenn’’ss  MMoosstt  EExxcceelllleenntt  MMaajjeessttyy,,  bbyy  aanndd  wwiitthh  tthhee  aaddvviiccee  

aanndd  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  ooff  SSaaiinntt  CChhrriissttoopphheerr  aanndd  NNeevviiss,,  aanndd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  

tthhee  ssaammee  aass  ffoolllloowwss::  

  

  

SShhoorrtt  ttiittllee  aanndd  ccoommmmeenncceemmeenntt..      

  

  ((11))  TThhiiss  AAcctt  mmaayy  bbee  cciitteedd  aass  tthhee  BBAAIICCOO  ((PPllaann  OOff  AArrrraannggeemmeenntt))  AAcctt,,  22001166..  

  

  ((22))  TThhiiss  AAcctt  sshhaallll  ccoommee  iinnttoo  ooppeerraattiioonn  oonn  aa  ddaayy  ttoo  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  

bbyy  OOrrddeerr  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  GGaazzeettttee,,  eeiitthheerr  ggeenneerraallllyy  oorr  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  PPaarrtt,,  

ppuurrppoossee  oorr  pprroovviissiioonn  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ddaayyss  mmaayy  bbee  ffiixxeedd  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  PPaarrttss,,  ppuurrppoosseess  oorr  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAcctt..      

  

IInntteerrpprreettaattiioonn..    

  

22..    ((11))  IInn  tthhiiss  AAcctt  

    

““AArrrraannggeemmeenntt””  mmeeaannss  aa  ccoommpprroommiissee  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  pprrooppoosseedd  bbeettwweeeenn  aa  CCoommppaannyy  

    aanndd  iittss  ccrreeddiittoorrss,,  oorr  aannyy  ccllaassss  ooff  iittss  ccrreeddiittoorrss;;  

  

““AArrrraannggeemmeenntt  LLeeggiissllaattiioonn””  mmeeaannss  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  eennaacctteedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  aann  AArrrraannggeemmeenntt  

    iinn  rreessppeecctt  ooff  BBAAIICCOO  iinn  tthhee  OOtthheerr  EECC  TTeerrrriittoorriieess  oorr  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  HHoommee    

    TTeerrrriittoorryy;;  

  

““BBAAIICCOO””  mmeeaannss  BBrriittiisshh--AAmmeerriiccaann  IInnssuurraannccee  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd,,  aa  ccoommppaannyy    

    iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  TThhee  BBaahhaammaass  wwiitthh  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerr  4477CC;;  

  

““CCoommppaannyy””  mmeeaannss  BBAAIICCOO;;  

  

““CCoouurrtt””  mmeeaannss  aa  ccoouurrtt  ooff  ccoommppeetteenntt  jjuurriissddiiccttiioonn  iinncclluuddiinngg  tthhee  EEaasstteerrnn    

    CCaarriibbbbeeaann  SSuupprreemmee  CCoouurrtt;;  
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““DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr””  mmeeaannss  tthhee  ccoouurrtt  oorrddeerr  ffoorr  ddiirreeccttiioonnss  ccoonnvveenniinngg  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

    ccrreeddiittoorrss,,  oorr  aannyy  ccllaassss  ooff  ccrreeddiittoorrss,,  ooff  tthhee  CCoommppaannyy;;  

  

““EECC  CCoouurrtt””  mmeeaannss  tthhee  rreelleevvaanntt  ccoouurrtt  iinn  aann  OOtthheerr  EECC  TTeerrrriittoorryy;;  

  

““HHoommee  CCoouurrtt””  mmeeaannss  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  TThhee  BBaahhaammaass;;    

  

““HHoommee  TTeerrrriittoorryy””  mmeeaannss  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  ooff  TThhee  BBaahhaammaass;;    

  

““IInnssuurraannccee  CCllaaiimm””  mmeeaannss  aa  ccllaaiimm  ppuurrssuuaanntt  ttoo  oorr  aarriissiinngg  oouutt  ooff  aann  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  

  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy;;  

  

““JJuuddiicciiaall  MMaannaaggeerr””  mmeeaannss  aannyy  jjuuddiicciiaall  mmaannaaggeerr  oorr  aaddmmiinniissttrraattoorr  ooff  BBAAIICCOO    

  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  CCoouurrtt,,  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt  oorr  aannyy  EECC  CCoouurrtt;;  

  

““MMeeeettiinngg””  mmeeaannss  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  ccrreeddiittoorrss  oorr  ccllaassss  ooff  ccrreeddiittoorrss,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  

  bbee,,  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  oorrddeerreedd  bbyy  aa  ccoouurrtt  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aann  

  AArrrraannggeemmeenntt,,  wwhheetthheerr  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  hheelldd  iinn  oonnee  ppllaaccee  oorr  iinn  mmuullttiippllee  ppllaacceess;;  

  

““MMiinniisstteerr””  mmeeaannss  tthhee  MMiinniisstteerr  wwiitthh  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  FFiinnaannccee;;  

  

““OOtthheerr  EECC  TTeerrrriittoorryy””  mmeeaannss  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwhhiicchh  hhaavvee  eennaacctteedd  AArrrraannggeemmeenntt  

  LLeeggiissllaattiioonn::  AAnngguuiillllaa,,  AAnnttiigguuaa  aanndd  BBaarrbbuuddaa,,  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  ooff  DDoommiinniiccaa,,  

  GGrreennaaddaa,,  MMoonnttsseerrrraatt,,  SSaaiinntt  LLuucciiaa,,  aanndd  SSaaiinntt  VViinncceenntt  aanndd  tthhee  GGrreennaaddiinneess,,  aanndd  

  ““OOtthheerr    EECC  TTeerrrriittoorriieess””  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  aaccccoorrddiinnggllyy;;    

  

““OOtthheerr  OOffffiicceerrss””  mmeeaannss  eeaacchh  ooff  tthhee  jjuuddiicciiaall  mmaannaaggeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aappppooiinntteedd  bbyy  

  aann  EECC  CCoouurrtt  oorr  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt;;  

  

““RReeccooggnniittiioonn  OOrrddeerr””  mmeeaannss  aann  oorrddeerr  mmaaddee  bbyy  tthhee  CCoouurrtt  oorr  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt  tthhaatt  ggrraannttss  

  rreeccooggnniittiioonn  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhee  ffuullll  ffoorrccee  aanndd  eeffffeecctt  iinn  tthhaatt  jjuurriissddiiccttiioonn,,  ooff  tthhee  

  aarrrraannggeemmeenntt  wwhhiicchh  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr;;    

    

  ““RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess””  mmeeaannss  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  aappppooiinntteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  

  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  CCaapp..  2211..0033;;    

  

““SSaannccttiioonn  OOrrddeerr””  mmeeaannss  

  

((aa))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  AArrrraannggeemmeenntt  pprrooppoosseedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  33,,  aann  oorrddeerr  mmaaddee  

bbyy  tthhee  CCoouurrtt  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((22));;  oorr  

  

((bb))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  AArrrraannggeemmeenntt  pprrooppoosseedd  iinn  tthhee  HHoommee  TTeerrrriittoorryy,,  oorr  aannyy  

ootthheerr  EECC  TTeerrrriittoorryy,,  aann  oorrddeerr  mmaaddee  bbyy  aa  ccoouurrtt  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  tteerrrriittoorryy  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  iittss  AArrrraannggeemmeenntt  lleeggiissllaattiioonn  tthhaatt  ssaannccttiioonnss  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt..  

  

((22))  WWhheerree  aannyy  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAcctt  aarree  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  

rreegguullaattiinngg  ccoommppaanniieess  oorr  iinnssuurraannccee,,  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAcctt  sshhaallll  pprreevvaaiill..  

  

PPoowweerr  ttoo  ccoommpprroommiissee  wwiitthh  ccrreeddiittoorrss..  
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33..  ((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((22)),,  wwhheerree  aann  AArrrraannggeemmeenntt  iiss  

pprrooppoosseedd,,  tthhee  CCoouurrtt  mmaayy,,  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  oorrddeerr  aa  MMeeeettiinngg  ttoo  bbee  

ssuummmmoonneedd  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  aass  tthhee  CCoouurrtt  ddiirreeccttss..    

  

  ((22))  TThhee  CCoouurrtt  sshhaallll  nnoott  mmaakkee  aann  oorrddeerr  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((11)),,  uunnlleessss  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  

tthhaatt  

  

  ((aa))  eeiitthheerr  

  

((ii))  eeaacchh  EECC  CCoouurrtt  aanndd  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt  hhaass  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  iissssuueedd  

aann  oorrddeerr  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ddrraafftt  DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr  uunnddeerr  iittss  

AArrrraannggeemmeenntt  LLeeggiissllaattiioonn;;  oorr  

  

((iiii))  iiff  aannyy  EECC  CCoouurrtt  oorr  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt  hhaass  nnoott  iissssuueedd  ssuucchh  aann  

oorrddeerr,,  aatt  lleeaasstt  2288  ddaayyss  hhaass  ppaasssseedd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhaatt  tthhee  ddrraafftt  

DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr  wwaass  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  rreelleevvaanntt  ccoouurrtt;;  aanndd  

  

  ((bb))    iiff  aann  EECC  CCoouurrtt  oorr  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt  hhaass,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iittss  oowwnn  

  AArrrraannggeemmeenntt  LLeeggiissllaattiioonn,,  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ddrraafftt  DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr,,  aanndd  

  mmaaddee  aaddddiittiioonnss  oorr  ddeelleettiioonnss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  

  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  ccrreeddiittoorrss  iinn  tthhaatt  tteerrrriittoorryy,,  tthhoossee  aaddddiittiioonnss  oorr  

  ddeelleettiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo,,  oorr  aarree  nnoott  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh,,  tthhee  ddrraafftt  

  oorrddeerr  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  pprrooppoosseess  tthhee  CCoouurrtt  mmaakkee  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))..  

  

  

  

  ((33))    IIff  aa  mmaajjoorriittyy  iinn  nnuummbbeerr  rreepprreesseennttiinngg  tthhrreeee--ffoouurrtthhss  iinn  vvaalluuee  ooff  tthhee  ccrreeddiittoorrss  oorr  

ccllaassss  ooff  ccrreeddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  pprreesseenntt  aanndd  vvoottiinngg  eeiitthheerr  iinn  ppeerrssoonn  oorr  bbyy  pprrooxxyy  aatt  tthhee  

MMeeeettiinngg,,  aaggrreeee  ttoo  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt,,  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt  sshhaallll,,  iiff  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  CCoouurrtt,,  bbee  

bbiinnddiinngg  oonn  aallll  tthhee  ccrreeddiittoorrss  oorr  aannyy  ccllaassss  ooff  ccrreeddiittoorrss,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  wwhheerreevveerr  tthheeyy  sshhaallll  

bbee  llooccaatteedd,,  aanndd  aallssoo  oonn  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

  ((44))  TThhee  JJuuddiicciiaall  MMaannaaggeerr  sshhaallll,,  wwiitthhiinn  sseevveenn  ddaayyss  ooff  tthhee  CCoouurrtt  mmaakkiinngg  aa  SSaannccttiioonn  

OOrrddeerr,,  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  ooff  tthhaatt  OOrrddeerr  ttoo  eeaacchh  OOtthheerr  OOffffiicceerr..  

  

  ((55))  TThhee  AArrrraannggeemmeenntt  sshhaallll  bbeeccoommee  bbiinnddiinngg  oonn  aallll  ccrreeddiittoorrss  ooff  BBAAIICCOO  wwhheerreevveerr  

llooccaatteedd,,  aanndd  oonn  BBAAIICCOO,,  wwhheenn  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  

  

  ((aa))  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr  iiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  iinn  SSaaiinntt  

  CChhrriissttoopphheerr  aanndd  NNeevviiss  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn;;  

  

  ((bb))  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt  hhaass  ggrraanntteedd  aa  RReeccooggnniittiioonn  OOrrddeerr  uunnddeerr  iittss  

  AArrrraannggeemmeenntt  lleeggiissllaattiioonn;;  aanndd    

  

  ((cc))  aa  ccooppyy  ooff  

  

((ii))  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr  mmaaddee  bbyy  tthhee  CCoouurrtt;;  aanndd  

    

((iiii))  tthhee  RReeccooggnniittiioonn  OOrrddeerr  mmaaddee  bbyy  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt,,    
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hhaavvee  bbeeeenn  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  iinn  tthhee  HHoommee  TTeerrrriittoorryy  ffoorr  

rreeggiissttrraattiioonn..    

    

AArrrraannggeemmeenntt  oorriiggiinnaattiinngg  oouuttssiiddee  SSaaiinntt  CChhrriissttoopphheerr  aanndd  NNeevviiss..  

  

44..  ((11))    IIff  tthhee  CCoommppaannyy  iinntteennddss  ttoo  pprrooppoossee  aann  AArrrraannggeemmeenntt  uunnddeerr  AArrrraannggeemmeenntt  

lleeggiissllaattiioonn  iinn  iittss  HHoommee  TTeerrrriittoorryy  oorr  iinn  aannyy  OOtthheerr  EECC  TTeerrrriittoorryy,,  tthheenn  tthhee  JJuuddiicciiaall  MMaannaaggeerr  

sshhaallll,,  wwiitthhiinn  sseevveenn  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ddrraafftt  DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr  ffrroomm  tthhee  OOtthheerr  

OOffffiicceerr  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  tteerrrriittoorryy,,  sseeeekk  aa  rreevviieeww  ooff  tthhee  ddrraafftt  DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr  bbyy  ffiilliinngg  iitt  wwiitthh  

tthhee  CCoouurrtt..    

    

  ((22))  TThhee  CCoouurrtt  sshhaallll  rreevviieeww  tthhee  ddrraafftt  DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr  aanndd  mmaayy  mmaakkee  ssuucchh  

aaddddiittiioonnss  oorr  ddeelleettiioonnss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  

ccrreeddiittoorrss  iinn  SSaaiinntt  CChhrriissttoopphheerr  aanndd  NNeevviiss..      

  

  ((33))  IIff  tthhee  CCoouurrtt  ddooeess  nnoott  mmaakkee  aann  OOrrddeerr  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((22))  wwiitthhiinn  ttwweennttyy  eeiigghhtt  

ddaayyss  ooff  tthhee  ddrraafftt  DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr  bbeeiinngg  ffiilleedd,,  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  pprroocceeeedd  ttoo  ffiillee  aa  ddrraafftt  

DDiirreeccttiioonnss  OOrrddeerr  wwiitthh  aannyy  EECC  CCoouurrtt  oorr  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt,,  wwhhiicchh  mmaayy  oorrddeerr  tthhee  MMeeeettiinngg  

wwiitthhoouutt  rreeffeerreennccee  ttoo  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  oorrddeerr  ooff  tthhee  CCoouurrtt..  

  

  ((44))  AAfftteerr  aa  MMeeeettiinngg  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  aatt  wwhhiicchh  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd,,  

aanndd  tthhee  ccoouurrtt  tthhaatt  oorrddeerreedd  tthhee  MMeeeettiinngg  mmaakkeess  aa  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr,,  tthhee  JJuuddiicciiaall  MMaannaaggeerr  sshhaallll  

ssuubbmmiitt  iitt  ttoo  tthhee  CCoouurrtt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sseeeekkiinngg  aa  RReeccooggnniittiioonn  OOrrddeerr..  

      

  ((55))  TThhee  CCoouurrtt  sshhaallll  rreevviieeww  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr  aanndd,,  wwiitthhiinn  ttwweennttyy  eeiigghhtt  ddaayyss  ffrroomm  

ffiilliinngg,,  sshhaallll  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhaatt  oorrddeerr  iinn  SSaaiinntt  CChhrriissttoopphheerr  aanndd  NNeevviiss  bbyy  mmaakkiinngg  aa  RReeccooggnniittiioonn  

OOrrddeerr..  

  

  ((66))  TThhee  AArrrraannggeemmeenntt  sshhaallll  bbeeccoommee  bbiinnddiinngg  oonn  aallll  ccrreeddiittoorrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  

wwhheerreevveerr  llooccaatteedd,,  aanndd  oonn  tthhee  CCoommppaannyy,,  wwhheenn  

  

((aa))    iiff  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr  wwaass  mmaaddee  bbyy  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt,,  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr  iiss  

ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  iinn  tthhee  HHoommee  TTeerrrriittoorryy  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn;;  

aanndd    

  

((bb))  iiff  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr  wwaass  mmaaddee  bbyy  aann  EECC  CCoouurrtt  

  

((ii))  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr  iiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  

oorr  iittss  eeqquuiivvaalleenntt,,  iinn  tthhaatt  EECC  TTeerrrriittoorryy  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn;;  

  

((iiii))  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt  hhaass  mmaaddee  aa  RReeccooggnniittiioonn  OOrrddeerr  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  

AArrrraannggeemmeenntt  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  iittss  AArrrraannggeemmeenntt  

lleeggiissllaattiioonn;;  aanndd    

  

((iiiiii))  aa  ccooppyy  ooff  

  

((aaaa))  tthhee  SSaannccttiioonn  OOrrddeerr;;  aanndd    

  

((bbbb))  tthhee  RReeccooggnniittiioonn  OOrrddeerr  mmaaddee  bbyy  tthhee  HHoommee  CCoouurrtt,,    
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hhaavvee  bbeeeenn  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  ooff  CCoommppaanniieess  iinn  tthhee  HHoommee  

TTeerrrriittoorryy  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn..  

  

IInnffoorrmmaattiioonn  aass  ttoo  ccoommpprroommiissee  wwiitthh  ccrreeddiittoorrss..    

  

55..    ((11))    WWhheerree  aa  MMeeeettiinngg  iiss  ssuummmmoonneedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  33,,  tthheerree  sshhaallll  

    

  ((aa))      wwiitthh  eevveerryy  nnoottiiccee  ssuummmmoonniinngg  tthhee  MMeeeettiinngg  wwhhiicchh  iiss  sseenntt  ttoo  aa  ccrreeddiittoorr,,  

    bbee  sseenntt  aallssoo  aa  ssttaatteemmeenntt  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd    

    AArrrraannggeemmeenntt  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssttaattiinngg  aannyy  mmaatteerriiaall  iinntteerreessttss  ooff  aannyy    

    ppeerrssoonn  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt,,  aanndd  tthhee    

    eeffffeecctt  tthheerreeoonn  ooff  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt,,  iinn  ssoo  ffaarr  aass  iitt  iiss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  

    eeffffeecctt  oonn  tthhee  lliikkee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ootthheerr  ppeerrssoonnss;;  aanndd  

    

  ((bb))  iinn  eevveerryy  nnoottiiccee  ssuummmmoonniinngg  tthhee  MMeeeettiinngg  wwhhiicchh  iiss  ggiivveenn  bbyy      

    aaddvveerrttiisseemmeenntt,,  bbee  iinncclluuddeedd  eeiitthheerr  ssuucchh  aa  ssttaatteemmeenntt  aass  aaffoorreessaaiidd  oorr  aa  

    nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaaccee  aatt  wwhhiicchh  aanndd  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  ccrreeddiittoorrss  oorr  

    mmeemmbbeerrss  eennttiittlleedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  MMeeeettiinngg  mmaayy  oobbttaaiinn  ccooppiieess  ooff  ssuucchh  aa  

    ssttaatteemmeenntt  aass  aaffoorreessaaiidd..  

  

  ((22))  WWhheerree  aa  nnoottiiccee  ggiivveenn  bbyy  aaddvveerrttiisseemmeenntt  iinncclluuddeess  aa  nnoottiiffiiccaattiioonn  tthhaatt  ccooppiieess  ooff  aa  

ssttaatteemmeenntt  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt  pprrooppoosseedd  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  bbyy  ccrreeddiittoorrss  

eennttiittlleedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  MMeeeettiinngg,,  eevveerryy  ssuucchh  ccrreeddiittoorr  sshhaallll,,  oonn  mmaakkiinngg  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  mmaannnneerr  

iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  nnoottiiccee,,  bbee  ffuurrnniisshheedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  wwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

ssttaatteemmeenntt..  

  

SSuubb--MMeeeettiinnggss..  

  

66..    ((11))  WWhheerree  aa  MMeeeettiinngg  iiss  ccoonnvveenneedd  

  

  ((aa))  tthhee  MMeeeettiinngg  mmaayy  bbee  hheelldd  iinn  mmuullttiippllee  llooccaattiioonnss  aanndd  eeaacchh  mmeeeettiinngg  iinn  

  eeaacchh  llooccaattiioonn  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  aa  SSuubb--MMeeeettiinngg;;  

  

  ((bb))  tthhee  SSuubb--MMeeeettiinnggss,,  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  ccoonnssttiittuuttee  aa  ssiinnggllee  MMeeeettiinngg;;  aanndd    

  

  ((cc))  tthhee  vvootteess  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt  ccaasstt  aatt  eeaacchh  ooff  tthhee  SSuubb--

  MMeeeettiinnggss  aarree  ttoo  bbee  aaggggrreeggaatteedd  aanndd  tthhee  vvootteess  aaggaaiinnsstt  tthhee  AArrrraannggeemmeenntt  

  ccaasstt  aatt  eeaacchh  ooff  tthhee  SSuubb--MMeeeettiinnggss  aarree  ttoo  bbee  aaggggrreeggaatteedd,,  aaccccoorrddiinnggllyy..    

  

  ((22))  AAnnyy  pprroocceedduurraall  eerrrroorr  oorr  iinnccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aannyy  SSuubb--MMeeeettiinngg  sshhaallll  

nnoott  rreennddeerr  tthhee  MMeeeettiinngg  iinnvvaalliidd,,  uunnlleessss  tthhee  CCoouurrtt  oorr  tthhee  ccoouurrtt  tthhaatt  oorrddeerreedd  tthhee  MMeeeettiinngg  oorrddeerrss  

ootthheerrwwiissee..  

  

PPrriioorriittyy  ooff  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  AAsssseettss..    

  

77..  IInnssuurraannccee  CCllaaiimmss  sshhaallll,,  aafftteerr  tthhee  ccoossttss  aanndd  eexxppeennsseess  ooff  tthhee  jjuuddiicciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  tthhee  

ssuubbsseeqquueenntt  lliiqquuiiddaattiioonn  ooff  BBAAIICCOO,,  hhaavvee  aa  ffiirrsstt  pprriioorriittyy  oonn  tthhee  aasssseettss  ooff  BBAAIICCOO,,  aanndd  sshhaallll  rraannkk  

aabboovvee  aallll  uunnsseeccuurreedd  ccrreeddiittoorrss..    
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RReegguullaattiioonnss..  

  

88..  TThhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  mmaakkee  RReegguullaattiioonnss  ttoo  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAcctt..  

  

  

  

  

  

  

  

       ………………………….  

       FRANKLIN BRAND 

       Speaker 

 

  

 

Passed by the National Assembly this       day of                   , 2016. 

 

 

 

       …………………………… 

       JOSÉ LLOYD 

                   Clerk of the National Assembly 

  


