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CR-2019-008234 

I HIGH COURT OF JUSTICE 

FORRETNINGS- OG EIENDOMSDOMSTOLER I ENGLAND OG WALES 

SELSKAPSDOMSTOL (ChD) 

 

 

 

FOR AMTRUST EUROPE LIMITED 

 

- og     - 

 

FOR AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 

- og     - 

 

FOR AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

- og     - 

 

FOR 

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 

 

Varsel er herved gitt at den [11. mars 2020] har en søknad blitt fremlagt under del 107 i Financial 

Services and Markets Act 2000 (loven) i High Court of Justice, Business and Property Courts i 

England og Wales, Companies Court (Chd) i London av AmTrust Europe Limited (AEL), AmTrust 

International Underwriters dac (AIU) og AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) (samlet, 

AmTrust), for ordre:  

 

(1) i henhold til del 111 i loven som sanksjonerer en ordning (ordningen) for overføring til: 

 

a) AmTrust Italy fra AELs hele italienske virksomhet for medisinsk mislighold (som inkluderer 

eventuelle ytterligere former for dekning under poliser for medisinsk mislighold) 

(virksomheten for medisinsk mislighold); og 

b) AIU av alle de generelle forsikrings- og reassurandørvirksomhet (annet enn virksomheten for 

medisinsk mislighold) i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, unntatt Storbritannia 

(EEA30) som er skrevet og/eller antatt av AEL fra Storbritannia og gjennom AELs filialer i 

Italia og Sverige (og der bare en del av en polise er relatert til EEA30, vil bare den delen av 

polisen overføres); og 

 

(2) å gjøre tilleggsbestemmelser i forbindelse med ordningen i henhold til del 112 og 112A av 

loven. 

 

En kopi av rapporten om vilkårene i ordningen utarbeidet i samsvar med del 109 i loven av en 

uavhengig ekspert (ordningsrapporten), en erklæring som beskriver vilkårene i ordningen, et 

sammendrag av ordningsrapporten og ordningsdokumentet, kan fås vederlagsfritt ved å kontakte 

AmTrust ved å bruke telefonnumrene eller adressene som er angitt nedenfor. Disse dokumentene og 

andre relaterte dokumenter, inkludert prøveeksemplarer av kommunikasjonen til forsikringstakere, er 

også tilgjengelig på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Dette 

nettstedet vil bli oppdatert for alle viktige endringer i den foreslåtte overføringen.   

 



  

2 CFD-#31357948-v4 

Eventuelle spørsmål eller bekymringer i forbindelse med den foreslåtte ordningen skal henvises til 

AmTrust via e-post til partvii@amtrustgroup.com, via telefon på +46 1055 172 42 (tilgjengelig mellom 

09:00 til 17:00 svensk tid mandag til fredag (unntatt helligdager)), eller skriftlig på: (i) Amtrust 

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

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

(iii) Amtrust International (Portfolio Transfers), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Italia. 

 

Hvis du har retningslinjer med AEL, AIU eller AmTrust Italy, ber vi deg om å oppgi polisenummeret 

ditt i all korrespondanse. Dette finner du i polisedokumentasjonen eller relatert korrespondanse. 

 

Rettshøringen for søknaden skal være ved High Court of Justice i England og Wales, 7 Rolls 

Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannia 24. juni 2020. Enhver person som 

mener at de vil bli negativt påvirket av gjennomføringen av ordningen, eller elementer i ordningen, 

kan delta på høringen og uttrykke sine synspunkter, enten personlig eller via representant. Det bes 

om at alle som har til hensikt å gjøre dette, informerer AmTrust på adressen angitt ovenfor, skriftlig så 

snart som mulig og helst før 17. juni 2020 for å fastsette innholdet i deres innsigelse. Dette vil gjøre 

det mulig for AmTrust å varsle om eventuelle endringer i høringen, og der det er mulig, løse 

eventuelle bekymringer som tas opp, i forkant av høringen.   

 

Enhver person som har innsigelser til, eller anser at de kan bli negativt påvirket av, ordningen, men 

ikke har til hensikt å delta på høringen, kan utnevne en representant til ordningen ved å gi skriftlig 

varsel om slike representasjoner til AmTrust på adressen angitt ovenfor, eller ved å ringe 

telefonnumrene angitt ovenfor, i hvert tilfelle så snart som mulig og helst før 17. juni 2020.  

 

AmTrust vil informere Storbritannias Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority 

forordningsmyndighet for eventuelle innvendinger som tas opp i forkant av høringen, uavhengig av 

om personen som gjør innsigelsen, har til hensikt å delta på høringen.  

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Storbritannia  

Jurister som handler på vegne av AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac 

og AmTrust Assicurazioni s.p.a.  
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