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IN DE HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS VAN ENGELAND EN WALES
COMPANIES COURT (ChD)

IN DE ZAAK VAN AMTRUST EUROPE LIMITED
-

en

-

IN DE ZAAK VAN AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
-

en

-

IN DE ZAAK VAN AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
-

en

-

IN DE ZAAK VAN
DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

Hierbij wordt meegedeeld dat op 11 maart 2020 een verzoek werd ingediend overeenkomstig artikel
107 van de Financial Services and Markets Act 2000 (de Wet) bij de High Court of Justice, Business
and Property Courts van England en Wales, Companies Court (ChD) in Londen door AmTrust Europe
Limited (AEL), AmTrust International Underwriters dac (AIU) en AmTrust Assicurazioni s.p.a.
(AmTrust Italy) (gezamenlijk, AmTrust), voor gerechtelijke bevelen:
(1)

onder artikel 111 van de Wet ter goedkeuring van een plan (het Plan) dat voorziet in de
overdracht aan:
a) AmTrust Italy van alle zakelijke activiteiten van AEL betreffende medische fouten in Italië
(inclusief aanvullende vormen van dekking onder polissen inzake medische fouten) (de
Medmal-activiteiten); en aan
b) AIU van alle activiteiten betreffende algemene verzekeringen en herverzekeringen (anders
dan de Medmal-activiteiten) in de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van het
VK (de EER30) die AEL heeft afgesloten en/of is aangegaan via het VK en door filialen van
AEL in Italië en Zweden (en indien slechts een deel van een polis betrekking heeft op de
EER30, wordt enkel dat deel van de polis overgedragen); en

(2)

het treffen van aanvullende voorzieningen in verband met het Plan overeenkomstig artikelen
112 en 112A van de Wet.

Een exemplaar van het rapport over de voorwaarden van het Plan, opgesteld overeenkomstig artikel
109 van de Wet door een Onafhankelijke Deskundige (het Rapport over het Plan), een verklaring
omtrent de voorwaarden van het Plan en de samenvatting van het Rapport over het Plan, en het
Plan-document zelf zijn gratis verkrijgbaar wanneer u contact opneemt met AmTrust aan de hand van
onderstaande telefoonnummers of adressen. Deze documenten en andere verwante documenten,
waaronder voorbeeldexemplaren van mededelingen gericht aan polishouders zijn verkrijgbaar op
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Deze website wordt bijgewerkt in
het geval van belangrijke veranderingen in de voorgestelde overdracht.
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Eventuele vragen over het voorgestelde Plan dienen per e-mail te worden gericht aan AmTrust op het
adres partvii@amtrustgroup.com, dan wel telefonisch op nummer +44 (0)333 234 3454 (van 9 uur tot
17 uur GMT maandag tot en met vrijdag (behalve feestdagen)) of per brief gericht aan: (i) Amtrust
International (Portfolio Transfers), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, VK; (ii)
Amtrust International (Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Ierland; of (iii) Amtrust
International (Portfolio Transfers), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Italië.
Als u een polis hebt bij AEL, AIU of AmTrust Italy, vermeld dan uw polisnummer in al uw
correspondentie. U vindt dit nummer in de documentatie over uw polis of verwante correspondentie.
Het verzoek wordt behandeld op 24 juni 2020 in de High Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter
Lane, London, EC4A 1NL, VK. Iedereen die van mening is dat hij of zij negatieve gevolgen zal
ondervinden van de tenuitvoerlegging van het Plan, of bezwaren heeft tegen het Plan, kan de
rechtszitting bijwonen en zijn of haar standpunten kenbaar maken, in persoon dan wel door een
vertegenwoordiger. Iedereen die zulks van plan is wordt verzocht AmTrust zo spoedig mogelijk maar
bij voorkeur voor 17 juni 2020 daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen op het hierboven vermelde
adres onder vermelding van de aard van het bezwaar of de bezwaren. Zo kan AmTrust de
betrokkenen op de hoogte stellen van eventuele veranderingen in de rechtszitting en zo mogelijk
eventuele zorgpunten die voorafgaande aan de rechtszitting onder de aandacht zijn gebracht
behandelen.
Een ieder die bezwaar maakt tegen, of van mening is dat hij of zij negatieve gevolgen kan
ondervinden van het Plan maar niet voornemens is de rechtszitting bij te wonen kan de standpunten
over het Plan schriftelijk aan AmTrust presenteren op het hierboven vermelde adres of door de
hierboven vermelde nummers te bellen, in elk geval zo spoedig mogelijk en bij voorkeur voor 17 juni
2020.
AmTrust informeert de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het VK
over enige bezwaren die zijn aangetekend voorafgaande aan de rechtszitting, ongeacht of de
persoon die de bezwaren naar voren brengt van plan is de rechtszitting persoonlijk bij te wonen.
Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Verenigd Koninkrjk
Advocaten handelend namens AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac en
AmTrust Assicurazioni s.p.a.
Referentienummer: MJFF/1001059003
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