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§§  11  NNaammee,,  sseeaatt  aanndd  llaanngguuaaggee  

TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  iiss  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall..  TThhee  nnaammee  wwiillll  bbee  uusseedd  wwiitthhoouutt  aannyy  

aabbbbrreevviiaattiioonn..  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  hhaass  iittss  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aatt  CCoollooggnnee//GGeerrmmaannyy..    

TThhee  ccoommmmoonn  llaanngguuaaggee  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  EEnngglliisshh,,  wwhhiillee  tthhee  wwoorrkkiinngg  llaanngguuaaggeess  iinn  

tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aarree  EEnngglliisshh  aanndd  GGeerrmmaann..  

TThhee  eemmbblleemm  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  tthhee  wwhhiittee  eeiigghhtt  ppooiinntteedd  ccrroossss  iinn  aa  rreedd  sshhiieelldd  

ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  aa  wwhhiittee  oorrllee..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  uussee  tthhiiss  eemmbblleemm  aanndd  tthhee  nnaammee  ““MMaalltteesseerr””  iiss  ggrraanntteedd  

bbyy  tthhee  SSoovveerreeiiggnn  OOrrddeerr  ooff  MMaallttaa  ((SSOOMM))..  IItt  ccaann  bbee  rreevvookkeedd  bbyy  tthhee  SSOOMM  aatt  aannyy  ttiimmee  aatt  iittss  

ssoollee  ddiissccrreettiioonn..  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  iinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  HHoossppiittaalllleerr  

CCoommmmiitttteeee  uunnddeerr  tthhee  PPrreessiiddeennccyy  ooff  tthhee  GGrraanndd  HHoossppiittaalllleerr..    

  

  

§§  22  PPuurrppoossee  

MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreelliieeff  aaggeennccyy  ooff  tthhee  SSOOMM  ffoouunnddeedd  ttoo  pprroovviiddee  

hhuummaanniittaarriiaann  aassssiissttaannccee  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  rraaccee,,  sseexx,,  rreelliiggiioonn  oorr  ppoolliittiiccaall  ppeerrssuuaassiioonn..  IIttss  wwoorrkk  iiss  

bbaasseedd  oonn  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  tthhee  SSOOMM  aanndd  tthhee  hhuummaanniittaarriiaann  pprriinncciipplleess  ooff  iimmppaarrttiiaalliittyy  aanndd  

nneeuuttrraalliittyy..  

  

  

§§  33    SSuubbssiiddiiaarriieess,,  AAffffiilliiaatteess  aanndd  BBrraanncchheess  

MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  ccaann  ffaacciilliittaattee  tthhee  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  ssuubbssiiddiiaarriieess  oorr  aaffffiilliiaatteess,,  oorr  

eessttaabblliisshh  bbrraanncchh--ooffffiicceess,,  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess..  IIff  aa  PPrriioorryy  oorr  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  SSOOMM  eexxiissttss  iinn  

tthhiiss  ccoouunnttrryy,,  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  aaggrreeee  ttoo  tthhiiss..  IIff  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  tthhee  OOrrddeerr  wwiitthh  tthhee  

ssttaattuuss  ooff  aann  NNGGOO  ddooeess  eexxiisstt  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  tthhee  ssuubbssiiddiiaarryy,,  aaffffiilliiaattee  oorr  bbrraanncchh  ooffffiiccee  ccaann  bbee  

lleeggaallllyy  iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhiiss  ssuubb  oorrggaanniissaattiioonn  bbuutt  ssttiillll  hhaass  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  

hheeaaddqquuaarrtteerrss..    

  

  

§§  44  MMiissssiioonn  aanndd  ffiieellddss  ooff  aaccttiivviittiieess  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  

MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  sshhaallll  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmiissssiioonnss::  

aa))  TToo  pprroovviiddee  rreelliieeff  ttoo  eemmeerrggeenncciieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

bb))  TToo  iimmpplleemmeenntt  rreehhaabbiilliittaattiioonn  mmeeaassuurreess  wwiitthh  aa  ddeevveellooppmmeenntt  ppeerrssppeeccttiivvee  

cc))  TToo  ppllaann  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  ccoonncceeppttss  ooff  lliinnkkiinngg  rreelliieeff,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

((LLRRRRDD))  

dd))  TToo  iinnffoorrmm  tthhee  ppuubblliicc  aabboouutt  iittss  wwoorrkk    

ee))  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  ccaann  ccaarrrryy  oouutt  aaddddiittiioonnaall  mmiissssiioonnss  iiff  tthheeyy  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddoo  ssoo  

aanndd  aarree  ffiinnaanncceedd  bbyy  aann  AAssssoocciiaattiioonn,,  aa  PPrriioorryy  oorr  bbyy  tthhee  GGrraanndd  HHoossppiittaalllleerr  ooff  tthhee  

SSoovveerreeiiggnn  OOrrddeerr  ooff  MMaallttaa..  

  

  

§§  55  MMeemmbbeerrsshhiipp  

MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  hhaass  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss,,  SSuuppppoorrttiinngg  MMeemmbbeerrss  aanndd  HHoonnoorraarryy  

MMeemmbbeerrss..    

  

  

aa))    OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss  

AAllll  AAssssoocciiaattiioonnss  aanndd  PPrriioorriieess  ooff  tthhee  OOrrddeerr  ccaann  bbeeccoommee  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss,,  iiff  tthheeyy  aaccttiivveellyy  

ssuuppppoorrtt  tthhee  wwoorrkk  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  iinn  tthheeiirr  AArreeaa  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaccttiivviittiieess::  

••  AAccttiivvee  PPuubblliicc  RReellaattiioonn  aanndd  PPrreessss  WWoorrkk  

••  RReeccrruuiittiinngg  ooff  aaddeeqquuaattee  ssttaaffff    
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••  FFuunnddrraaiissiinngg  

••  PPaayymmeenntt  ooff  aa  yyeeaarrllyy  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee  

OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss  hhaavvee  aa  sseeaatt  aanndd  aa  vvoottee  iinn  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..  TThheeyy  aappppllyy  ffoorr  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  iinn  wwrriittiinngg;;  ddeecciissiioonn  iiss  mmaaddee  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss,,  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  GGrraanndd  HHoossppiittaalllleerr  ooff  tthhee  SSMMOOMM  iiss  mmaannddaattoorryy..    

MMeemmbbeerrsshhiipp  ffoorr  oorrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  tteerrmmiinnaattee  uuppoonn  wwrriitttteenn  ddeeccllaarraattiioonn  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss..  

  

bb))    SSuuppppoorrttiinngg  MMeemmbbeerrss  

CCoorrppoorraattee  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  wwoorrkk  ffiinnaanncciiaallllyy  mmaayy  

bbeeccoommee  SSuuppppoorrttiinngg  MMeemmbbeerrss..  SSuuppppoorrttiinngg  MMeemmbbeerrss  aarree  nneeiitthheerr  eennddoowweedd  wwiitthh  aa  sseeaatt  nnoorr  aa  

vvoottee  iinn  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  aanndd  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aannyy  ooffffiiccee..  SSuuppppoorrttiinngg  MMeemmbbeerrss  mmaayy  

aappppllyy  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  iinn  wwrriittiinngg;;  tthhee  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  

iiss  mmaaddee  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..    

FFoorr  ssuuppppoorrttiinngg  mmeemmbbeerrss,,  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  tteerrmmiinnaattee    

••  UUppoonn  ddeeaatthh  

••  UUppoonn  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  iinntteennttiioonn  ttoo  lleeaavvee,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  nnoo  llaatteerr  tthhaann  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  

••  UUppoonn  eexxppuullssiioonn  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  

  

cc))  HHoonnoorraarryy  MMeemmbbeerrss  

HHoonnoorraarryy  MMeemmbbeerrss  mmaayy  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..  

  

dd))  MMeemmbbeerrsshhiipp  FFeeeess  

MMeemmbbeerrsshhiipp  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffoorr  oorrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  

mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  aaggrreeeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy..  HHoonnoorraarryy  MMeemmbbeerrss  aarree  eexxeemmpptt  ooff  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess..  

  

  

§§  66  TThhee  CChhaappllaaiinn  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  

AA  CChhaappllaaiinn  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  wwiitthh  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  PPrreellaattee  ooff  tthhee  SSOOMM..  

  

  

§§  77  OOrrggaannss  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  

OOrrggaannss  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoommpprriissee  

••  TThhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  

••  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss    

••  TThhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  

  

  

§§  88  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  

  

aa))  MMeemmbbeerrss    

TThhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  aauutthhoorriittyy  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall..  MMeemmbbeerrss  

aarree::  

••  TThhee  OOrrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrss    

••  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

••  TThhee  CChhaappllaaiinn  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  wwiitthhoouutt  vvoottiinngg  rriigghhttss  

••  TThhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  aanndd  hhiiss  DDeeppuuttyy  wwiitthhoouutt  vvoottiinngg  rriigghhttss  
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bb))  RReegguullaattiioonnss  

TThhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  ppeerr  aannnnuumm  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  NNoottiiccee  

ooff  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  iinn  wwrriittiinngg  ((eelleeccttrroonniicc  ffoorrmm  iiss  ssuuffffiicciieenntt))  nnoo  lleessss  tthhaann  44  wweeeekkss  

bbeeffoorree  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  hheelldd..  

DDeelleeggaatteess  sshhaallll  bbee  ddiirreeccttllyy  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss  wwhhoo  sshhaallll  ggiivvee  tthheeiirr  nnaammeess  

ttoo  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriiaatt  nnoo  lleessss  tthhaann  22  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg..  

EEaacchh  vvoottiinngg  mmeemmbbeerr  sshhaallll  hhaavvee  oonnee  vvoottee  tthhaatt  iiss  nnoott  ttrraannssffeerraabbllee..  TThhee  eelleeccttiioonn  ooff  tthhee  

PPrreessiiddeenntt  aanndd  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  bbee  bbyy  sseeccrreett  bbaalllloott..  EElleeccttiioonnss  

aanndd  rreessoolluuttiioonnss  rreeqquuiirree  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  vvootteess  ccaasstt..  AAnnyy  aalltteerraattiioonnss  ttoo  BByy--llaawwss  oorr  tthhee  

ddiissssoolluuttiioonn  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  rreeqquuiirree  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  ooff  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..  

  

cc))  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  

••  RReevviieeww  ooff  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  

••  RReevviieeww  ooff  tthhee  aannnnuuaall  bbuuddggeett  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall    

••  RRaattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

••  EElleeccttiioonn  aanndd  rreevvooccaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

••  AAsssseessssmmeenntt  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess  ffoorr  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss  aanndd  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  SSuuppppoorrttiinngg  MMeemmbbeerrss  

••  RReessoolluuttiioonn  ooff  aannyy  aalltteerraattiioonn  ttoo  BByy--llaawwss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSOOMM  

••  RReessoolluuttiioonn  ooff  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ppeettiittiioonnss  

••  RReessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ddiissssoolluuttiioonn  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSOOMM  

  

  

§§  99  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

  

aa))  MMeemmbbeerrss  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  ccoommpprriissee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeemmbbeerrss::  

••  TThhee  PPrreessiiddeenntt  

••  UUpp  ttoo  ssiixx  ((66))  ffuurrtthheerr  DDiirreeccttoorrss..    

••  OOnnee  ooff  tthhee  uupp  ttoo  ((66))  ffuurrtthheerr  DDiirreeccttoorrss  aaccttss  aass  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSuuppeerrvviissoorr  ooff  MMaalltteesseerr  

IInntteerrnnaattiioonnaall  

TThhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  ((44))  ffuurrtthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  mmuusstt  bbee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  OOrrddeerr  ooff  MMaallttaa..  
  

bb))  EElleeccttiioonn  ooff  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  ffoorr  aa  tteerrmm  ooff  ffoouurr  ((44))  

yyeeaarrss..  TThheerree  aarree  nnoo  tteerrmm  lliimmiittss..  EElliiggiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  PPrreessiiddeenntt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  pprriioorr  

aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  GGrraanndd  HHoossppiittaalllleerr..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt  vvaaccaannccyy  dduurriinngg  aa  tteerrmm,,  aa  

ssuubbssttiittuuttee  mmaayy  bbee  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  uunnttiill  tthhee  nneexxtt  mmeettiinngg  ooff  tthhee  GGeenneerraall  

AAsssseemmbbllyy,,  wwhheenn  aa  rreeppllaacceemmeenntt  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  tteerrmm  ooff    tthhee  ooffffiicceerr  hhee  iiss    

rreeppllaacciinngg..  

AA  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  ooff  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aatt  tthhee  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  mmaayy  rreemmoovvee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  

  

  

cc))  RReegguullaarr  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss    

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  ((44))  ttiimmeess  ppeerr  aannnnuumm..  EEaacchh  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  

ccoonnvveenneedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthh  nnoo  lleessss  tthhaann  ttwwoo  ((22))  wweeeekkss  pprriioorr  nnoottiiccee..  TThhee  

SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  aanndd  tthhee  VViiccee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  sshhaallll  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee    
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BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  iinn  aa  ccoonnssuullttaattiivvee  ffuunnccttiioonn..  TThhee  CChhaappllaaiinn  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  hhaass  tthhee  

rriigghhtt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aatt  tthhee  mmeeeettiinnggss..  

  

TThhee  GGrraanndd  HHoossppiittaalllleerr  ooff  tthhee  SSOOMM  sshhaallll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  aallll  mmeeeettiinnggss..    

    

  

§§  1100  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  

TThhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  iiss  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriiaatt..  HHee  iiss  eennddoowweedd  wwiitthh  tthhee  

eexxeeccuuttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  MMaalltteesseerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  ssttrraatteeggyy  aanndd  

tthhee  aannnnuuaall  bbuuddggeett..  FFuurrtthheerr,,  hhiiss  dduuttiieess  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  MMaalltteesseerr  

IInntteerrnnaattiioonnaall  vviiss--àà--vviiss  aallll  rreelleevvaanntt  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppaarrttnneerrss..  TThhee  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  

sshhaallll  rreeppoorrtt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt..    

  

  

§§  1111  DDiissssoolluuttiioonn  

The General Assembly shall define the conditions pertaining to the dissolution and the 

liquidation of Malteser International subject to the approval of the SOM.  

 

 

 


