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YLIOIKEUS 

ENGLANNIN JA WALESIN YRITYS- JA KIINTEISTÖTUOMIOISTUIMET 

YRITYSTUOMIOISTUIN (ChD) 

 

 

 

AMTRUST EUROPE LIMITED 

 

-       

 

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 

-       

 

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

-       

 

  

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 

 

Täten ilmoitetaan, että 11. maaliskuuta 2020 jätettiin Lontoossa ylioikeudessa vuoden 2000 Financial 

Services and Markets Actin (Laki) 107 §:n nojalla hakemus Englannin ja Walesin yritys- ja 

kiinteistötuomioistuinten yritystuomioistuimelle (Chd), hakijoina AmTrust Europe Limited (AEL), 

AmTrust International Underwriters DAC (AIU) sekä AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) 

(yhdessä AmTrust). Hakemuksessa pyydetään:  

 

(1) Lain 111 §:n nojalla hyväksyntää ohjelmalle (Ohjelma) liiketoiminnan luovutuksesta 

seuraavasti: 

 

a) AmTrust Italylle koko hoitovirhevakuutusten Italian-liiketoiminta (mukaan lukien 

hoitovirhevakuutuksiin kuuluvat lisävakuutukset) (hoitovirhevakuutusliiketoiminta); sekä 

b) AIU:lle kaikki sellainen yleinen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (pois lukien 

hoitovirhevakuutusliiketoiminta), joka sijaitsee Euroopan talousalueella lukuun ottamatta 

Yhdistynyttä kuningaskuntaa (ETA30) ja jonka AEL on taannut ja/tai josta se on ottanut 

vastuun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai AEL:n Italian- ja Ruotsin-konttoreista käsin (jos 

vain osa vakuutuksesta liittyy ETA30-maihin, vain tämä osa vakuutuksesta siirtyy); sekä 

 

(2) Ohjelmaan liittyvien apumääräysten antamista Lain 112 §:n ja 112A §:n mukaisesti. 

 

Lain 109 §:n mukaisesti laadittu Riippumattoman asiantuntijan raportti Ohjelman ehdoista 

(Ohjelmaraportti), yhteenveto Ohjelman ehdoista sekä yhteenveto Ohjelmaraportista ovat saatavissa 

veloituksetta ottamalla yhteyttä AmTrustiin käyttäen jäljempänä olevia puhelinnumeroita tai osoitteita. 

Nämä ja muut asiaan liittyvät asiakirjat, mukaan lukien näytekappaleet ilmoituksista 

vakuutuksenottajille, ovat saatavilla myös osoitteessa 

amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Jos ehdotettuun luovutukseen 

tehdään mitään olennaisia muutoksia, tätä verkkosivustoa päivitetään vastaamaan niitä.   

 

Kaikki ehdotettuun Ohjelmaan liittyvät kysymykset tai huolenaiheet on ilmoitettava AmTrustille 

sähköpostilla osoitteeseen partvii@amtrustgroup.com, by puhelimitse numeroon +44 (0)333 234 

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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3454  (arkisin kello 9.00–17.00 Yhdistyneen kuningaskunnan aikaa (lukuun ottamatta yleisiä 

vapaapäiviä)) tai kirjallisesti osoitteeseen: (i) Amtrust International (Portfolio Transfers), Exchequer 

Court, 33 St Mary Axe, Lontoo EC3A 8AA, Yhdistynyt kuningaskunta; (ii) Amtrust International 

(Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Irlanti; tai (iii) Amtrust International (Portfolio 

Transfers), 14, Via Clerici, 20121, Milano, Italia. 

 

Jos sinulla on vakuutus AEL:ltä, IUU:lta tai AmTrust Italyltä, ilmoita kaikessa kirjeenvaihdossa sen 

numero. Vakuutuksen numero löytyy vakuutusasiakirjoista tai niihin liittyvästä kirjeenvaihdosta. 

 

Hakemus on määrä kuulla Englannin ja Walesin ylioikeudessa, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 

Lontoo, EC4A 1NL, Yhdistynyt kuningaskunta,  24. kesäkuuta 2020. Henkilö, joka uskoo, että 

Ohjelman toteuttaminen voi vaikuttaa häneen haitallisesti tai joka muutoin vastustaa Ohjelmaa, saa 

osallistua kuulemiseen ja ilmaista näkemyksensä joko henkilökohtaisesti tai edustajansa välityksellä. 

Täten pyydetään, että jokainen, joka aikoo tehdä niin, ilmoittaa asiasta AmTrustille yllä mainittuun 

osoitteeseen kirjallisesti mahdollisimman pian, mieluiten ennen 17. kesäkuuta 2020, ilmaistakseen 

vastalauseensa luonteen. Tällöin AmTrust voi antaa ilmoituksen mahdollisista kuulemiseen tehdyistä 

muutoksista ja mahdollisuuksien mukaan käsitellä ennen kuulemista mahdollisesti esiin tulleita 

huolenaiheita.   

 

Henkilö, joka uskoo, että Ohjelman toteuttaminen voi vaikuttaa häneen haitallisesti tai joka muutoin 

vastustaa Ohjelmaa, mutta ei aio osallistua kuulemiseen, voi esittää huomautuksia ohjelmasta 

ilmoittamalla asiasta kirjallisesti edellä mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yllä mainittuihin 

puhelinnumeroihin mahdollisimman pian, mieluiten ennen 17. kesäkuuta 2020.  

 

AmTrust ilmoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authoritylle ja Prudential 

Regulation Authoritylle kaikista ennen kuulemista esitetyistä vastaväitteistä riippumatta siitä, aikooko 

vastalauseen esittänyt henkilö osallistua kuulemiseen.  

 

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

AmTrust Europe Limitedin, AmTrust International Underwriters dac:n and AmTrust Assicurazioni 

s.p.a.:n asiamiehinä  

Ref: MJFF/1001059003 


