A LEI DAS SOCIEDADES [THE COMPANIES LAW]
NOTIFICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE
LIQUIDATÁRIO OFICIAL
ExS Fund (SPC) Ltd. - Em Liquidação Oficial
Ref: ExS Cash Plus (US Dollar) Segregated Portfolio
(a “Sociedade”)
Supremo Tribunal Processo No. 181 de 2015 (AJJ)
TOMAR CONHECIMENTO que por decisão do Supremo
Tribunal tomada em 20 de janeiro de 2016, a Sociedade cuja
sede social está situada em The R&H Trust Co. Ltd., PO Box
897, Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman KY11103, Ilhas Caimão, foi decidido pela sua liquidação em
conformidade com a Lei das Sociedades (Revisão de 2013).
E TOMAR TAMBÉM CONHECIMENTO que Matthew Wright e
Christopher Kennedy da RHSW (Cayman) Limited, PO Box
897, Windward 1, Regatta Office Park, West Bay Road, Grand
Cayman KY1-1103 foram designados como Liquidatários
Oficiais Conjuntos (“JOLs”) da Sociedade.
PELO PRESENTE NOTIFICA-SE, que a primeira reunião da
Sociedade será realizada através de tele conferência em 7 de
março de 2016, às 11 horas (hora de Caimão). Mais detalhes
relacionados com a reunião podem se solicitados aos JOL
conforme detalhes de contacto abaixo indicados. Para
participar e votar na reunião acima é solicitada que seja
preenchida e enviada prova do tipo de dívida ou prova de
participação para os JOL antes da reunião.
Qualquer pessoa que tenha direito a participar e votar nesta
reunião pode designar um procurador para participar e votar no
seu lugar. Todos os formulários de procuração deverão ser
preenchidos e devolvidos aos JOL antes da reunião. Um
procurador não necessita de ser um credor ou contributário da
Sociedade.
Uma cópia de ambos os formulários e dos detalhes para os
meios da conferência telefónica podem ser obtidas diretamente
dos JOL através dos detalhes de contacto abaixo indicados.
Queira notar que, tanto a prova de dívida (ou prova de
participação) como o formulário de procuração devem ser
enviados para os JOL por devolução do(s) formulário(s)
preenchido(s) para o endereço indicado abaixo ou enviar os
documentos por correio eletrónico para o endereço de e-mail
indicado abaixo, antes das 17 horas (hora de Caimão) do dia
26 de fevereiro de 2016.
Datado de 4 de fevereiro de 2016
Christopher Kennedy, Liquidatário Oficial Conjunto
Contacto para informações:
Barry Lynch. Telefone: (345) 949 7576.
Fax: (345) 949 8295.
Correio eletrónico: blynch@rhswcaribbean.com
Endereço para Correspondência:
RHSW (Cayman) Limited, P.O. Box 897, Windward 1,
Regatta Office Park, Grand Cayman KY1-1103, Ilhas Caimão

