CR-2019-008234
I DEN BRITISKE LANDSRET (HIGH COURT OF JUSTICE)
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES (EN UNDERAFDELING)
COMPANIES COURT (ChD)

I SAGEN VEDRØRENDE AMTRUST EUROPE LIMITED
og
I SAGEN VEDRØRENDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
og
I SAGEN VEDRØRENDE AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
og
I SAGEN VEDRØRENDE KAPITEL VII I DEN BRITISKE LOV OM FINANSIELLE
TJENESTEYDELSER OG MARKEDER (THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000)

SAMMENFATNING AF ORDNINGEN

1
1.1

Indledning
AmTrust Europe Limited (AEL) foreslår at overdrage til:
(a)

AmTrust Assicurazioni s.p.a. hele den italienske del af sin virksomhed, der vedrører
lægelig fejlbehandling (som omfatter eventuelle yderligere former for dækning i henhold til
policer vedrørende lægelig fejlbehandling) (den del af virksomheden, der vedrører
lægelig fejlbehandling), og

AmTrust International Underwriters dac hele (gen)forsikringsvirksomheden (bortset fra den del
af virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling), som den har tegnet og/eller påtaget sig,
der vedrører risici i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde undtagen Storbritannien
(EØS30), dog således, at hvis en police vedrører risici i EØS30 og uden for EØS30, så vil kun
den del af policen, der vedrører EØS30, blive overdraget til AIU (EØS30-virksomheden), under
et kaldet den overdragne virksomhed.
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1.2

Overdragelsen af den overdragne virksomhed (overdragelsen) skal gennemføres via en
forsikringsoverdragelsesordning (ordningen). Ordningen vil blive gennemført ved landsretten i
England (High Court of Justice) i overensstemmelse med kapitel VII i den britiske lov om
finansielle tjenesteydelser og markeder af 2000 (the UK Financial Services and Markets Act
2000).

1.3

Dette dokument indeholder en sammenfatning af virkningen af ordningen.

1.4

Dette dokument er kun en sammenfatning. Hele ordningen findes på AmTrusts hjemmeside, og
trykte udgaver kan fås uden beregning (se pkt. 5 nedenfor for yderligere oplysninger).

2
2.1

Baggrundsoplysninger om AEL, AIU og AmTrust Italy
AEL er et selskab, der er stiftet i England og Wales med registreringsnummer 1229676. AEL's
hovedkontor er beliggende på adressen 10th Floor Market Square House, Saint James’s Street,
Nottingham, Nottinghamshire, NG1 6FG, Storbritannien. AEL er godkendt og reguleret af den
britiske kontrolmyndighed (UK Prudential Regulation Authority, PRA) og er også reguleret af det
britiske finanstilsyn (UK Financial Conduct Authority, FCA).

2.2

AIU er et selskab, der er stiftet i Irland med registreringsnummer 169384. AIU's hovedkontor er
beliggende på adressen 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. AIU er godkendt og
reguleret af den irske centralbank.

2.3

AmTrust Italy er et selskab, der er stiftet i Italien med registreringsnummer 1917540518.
AmTrust Italys hovedkontor er beliggende på adressen 14, Via Clerici, 20121 Milano, Italien.
AmTrust Italy er reguleret af den italienske tilsynsmyndighed (Italian Institute for the Supervision
of Insurance).

3
3.1

Proces og tidsplan for ordningen
Den foreslåede tidsplan for ordningen er:

Centrale milepæle
High Court-retsmøde

24. juni 2020

Foreslået "ikrafttrædelsesdato" (når EØS30-virksomheden
overdrages til AIU, og den del af virksomheden, der vedrører
lægelig fejlbehandling, overdrages til AmTrust Italy)

00:01 GMT den 1. juli 2020

3.2

Ordningen træder ikke i kraft, medmindre High Court godkender den 24. juni 2020.

3.3

Hvis High Court pålægger en ændring eller et vilkår for den foreslåede ordning, vil ordningen
ikke træde i kraft, medmindre AEL, AIU og AmTrust Italy giver deres samtykke dertil.
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4
4.1

Sammenfatning af ordningen
Følgende er en sammenfatning af de centrale dele af ordningen. Som anført ovenfor kan den
fuldstændige udgave af ordningen fås uden beregning (se pkt. 5 nedenfor for yderligere
oplysninger).

4.2

Derudover

har

AEL,

AIU

og

AmTrust

Italy udarbejdet

en

række meddelelser

til

forsikringstagerne, som kan ses på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfoliotransfers.
Virkning af ordningen
4.3

Som anført ovenfor er formålet med ordningen af overdrage hele EØS30-virksomheden fra AEL
til AIU og hele den del af virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, fra AEL til AmTrust
Italy.
Erstatningskrav betalt af AIU eller AmTrust Italy efter ikrafttrædelsesdatoen

4.4

Fra ikrafttrædelsesdatoen er det hensigten,
(a)

at alle de rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til EØS30-virksomheden, automatisk
overdrages til AIU og ikke længere ligger hos AEL. Det betyder, at AIU vil være ansvarlig
for at betale alle erstatningskrav og opfylde alle øvrige forpligtelser, som tidligere
påhvilede AEL, i relation til EØS30-virksomheden, og

(b)

at alle de rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til den del af virksomheden, der
vedrører lægelig fejlbehandling, automatisk overdrages til AmTrust Italy og ikke længere
ligger hos AEL. Det betyder, at AmTrust Italy vil være ansvarlig for at betale alle
erstatningskrav og opfylde alle øvrige forpligtelser, som tidligere påhvilede AEL i relation
til den del af virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling.

Undtagelser
4.5

På trods af den hensigt, der er redegjort for i pkt. 4.4ovenfor, kan der være et mindre antal
policer, som falder uden for ordningen. Disse vil være "ikke-omfattede policer" eller
"overskydende policer", som nærmere beskrevet i den fuldstændige udgave af ordningen. Alle
overskydende policer vedrørende EØS30-virksomheden vil blive overdraget til AIU hurtigst
muligt efter ikrafttrædelsesdatoen. Alle overskydende policer vedrørende den del af
virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, vil blive overdraget til AmTrust Italy hurtigst
muligt efter ikrafttrædelsesdatoen.
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Ingen ændringer af policernes vilkår og betingelser
4.6

Der vil ikke ske nogen ændringer af vilkårene og betingelserne for de overdragne policer,
bortset fra, at forsikringsselskabet i tilfælde af EØS30-virksomheden vil være AIU og ikke AEL,
og forsikringsselskabet i tilfælde af den del af virksomheden, der vedrører lægelig
fejlbehandling, vil være AmTrust Italy og ikke AEL.
Administration af policer

4.7

AIU vil administrere EØS30-virksomheden, og AmTrust Italy vil administrere den del af
virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, på stort set samme måde som den p.t.
administreres af AEL, i overensstemmelse med AmTrust-koncernens nuværende systemer,
politikker og procedurer for den europæiske virksomhed (idet denne til enhver tid kan
opdateres).

4.8

Ordningen bør derfor ikke have nogen indvirkning på administrationen af policer for den
overdragne virksomhed.
Fortsættelse af en tvist eller en retssag

4.9

Fra ikrafttrædelsesdatoen skal alle aktuelle tvister eller retssager, som anlægges af eller mod
AEL i forbindelse med EØS30-virksomheden, fortsættes af eller mod AIU, og AIU skal være
berettiget til alle former for forsvar, krav, modkrav og rettigheder til modregning, som AEL ville
have til sin rådighed. Fra ikrafttrædelsesdatoen skal enhver dom, ethvert forlig, enhver kendelse
eller enhver afgørelse, der er truffet i nuværende eller tidligere sager til fordel for eller imod AEL
i relation til EØS30-virksomheden, kunne håndhæves af eller over for AIU i stedet for AEL.

4.10

Fra ikrafttrædelsesdatoen skal alle aktuelle tvister eller retssager, som anlægges af eller mod
AEL i forbindelse med den del af virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, fortsættes
af eller mod AmTrust Italy, og AmTrust Italy skal være berettiget til alle former for forsvar, krav,
modkrav og rettigheder til modregning, som AEL ville have til sin rådighed. Fra
ikrafttrædelsesdatoen skal enhver dom, ethvert forlig, enhver kendelse eller enhver afgørelse,
der er truffet i nuværende eller tidligere sager til fordel for eller imod AEL i relation til den del af
virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, kunne håndhæves af eller over for AmTrust
Italy i stedet for AEL.
Omkostninger og udgifter

4.11

Ingen af de omkostninger og udgifter, der knytter sig til forberedelsen af ordningen elle
landsretsprocessen, skal afholdes af forsikringstagerne.
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5

Yderligere oplysninger
Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker en fuldstændig udgave af ordningen, kan du


gå ind på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers



ringe til os på +44 (0)333 234 3454 (mellem kl. 9 og 17 (britisk tid) (helligdage
undtaget))



skrive til os på


Amtrust International (Portfolio Transfers)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Storbritannien,



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irland, eller



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milano
Italien, eller



sende os en e-mail på: partvii@amtrustgroup.com.

Hvis du har nogen generelle spørgsmål vedrørende din police, bedes du ringe til din sædvanlige
kontaktperson hos AmTrust eller din sædvanlige forsikringsmægler.
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