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Svar på dine spørgsmål 

Afsnit 1 

Generelt overblik 

1.1 Hvad er de foreslåede ændringer? 

AmTrust Europe Limited (AEL) foreslår at overdrage til: 

a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) 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 

b) AmTrust International Underwriters dac (AIU) hele den generelle forsikrings- 
og genforsikringsforretning (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 (the EØS30-virksomheden),  

(under et kaldet overdragelsen).  

Denne proces kaldes en Kapital VII-overdragelse og gennemføres via en ordning.  

1.2 Hvornår finder overdragelsen sted? 

Hvis den godkendes af den britiske landsret (High Court of Justice of England og 
Wales) (retten), vil overdragelsen finde sted på ikrafttrædelsesdatoen. Det 
forventes, at det vil være den 1. juli 2020. 

I tilfælde af, at retten godkender overdragelsen til AIU, men ikke overdragelsen til 
AmTrust Italy, vil overdragelsen til AIU blive gennemført (og vice versa).  

Enhver ændring af datoen for retsmødet eller datoen for overdragelsen (eller en del af 
overdragelsen) vil blive meddelt på vores hjemmeside 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).   

1.3 Hvilke policer overdrages?  

Alle de policer, der er beskrevet i pkt. 1.1 ovenfor.  

Hvis du har mere end en police hos AEL (en eller flere, som kan være en del af 
overdragelsen, eller en eller flere, som kan være undtaget fra overdragelsen), vil 
diagrammet i bilaget til denne brochure hjælpe dig med at identificere hvilke af dine 
policer, der overdrages til AIU eller AmTrust Italy, og hvilke af dine policer, der 
forbliver hos AEL.  

Hvis du fortsat er usikker på, hvilke af dine policer, der overdrages til AIU eller 
AmTrust Italy, og hvilke af dine policer, der forbliver hos AEL, bedes du kontakte os 
ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 6 nedenfor. 
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1.4 Hvorfor gør AEL dette?  

Storbritannien udtræder som medlem af Den Europæiske Union (EU) den 31. januar 
2020 (Brexit). Det er nødvendigt for AmTrust-koncernen at omstrukturere sin 
europæiske forretning med henblik på fortsat at betjene sine europæiske 
forsikringstagere efter Brexit og efter udløb af den overgangsperiode, der er aftalt 
mellem Storbritannien og EU (som p.t. forventes at udløbe den 31. december 2020). 

Som en del af en større omstrukturering af AmTrust-koncernen: 

a) har AIU til hensigt at overdrage den del af sin virksomhed, der vedrører 
lægelig fejlbehandling, til AmTrust Italy i henhold til en irsk domstolsgodkendt 
proces, som forslås at træde i kraft den 1. juli 2020, og 

b) har AMT Mortgage Insurance Limited til hensigt at overdrage sin EØS30-
virksomhed til AIU i henhold til en særskilt Kapitel VII-overdragelse, som 
forventes at finde sted i september 2020. 

1.5 Hvad sker der, hvis der indgås en handelsaftale med EU vedrørende 
finansielle tjenesteydelser? 

For nuværende er det AEL's, AIU's og AmTrust Italys (AmTrusts) hensigt at fortsætte 
med overdragelsen, uanset hvornår overgangsperioden slutter, og uanset de aftaler, 
der bliver indgået mellem Storbritannien og EU vedrørende handel efter Brexit. 

Enhver ændring af den forventede ikrafttrædelsesdato eller den påtænkte 
implementering af ordningen vil blive meddelt på AmTrusts hjemmeside på 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  
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Afsnit 2 

Mere om AIU og AmTrust Italy 

2.1 Hvem er AIU? 

AIU blev stiftet i Irland den 28. januar 1991 og fik sin forsikrings- og 
genforsikringstilladelse af den irske centralbank den 12. juni 1991.   

AIU er en del af samme koncern som AEL. Både AIU og AEL er indirekte helejede 
datterselskaber af AmTrust Financial Services Inc., et selskab, der er stiftet i USA 
(AFSI). AFSI er ejet af Evergreen Parent GP, LLC, et holdingselskab stiftet i 
Delaware, USA. 

AIU har i væsentlig grad den samme kapitalvillighed som AEL, og både AEL og AIU 
sigter efter en solvenskapitaldækning på 140 % (beregnet ved brug af Solvens II-
standardmodellen). AIU har en "A"-kreditvurdering (Excellent) hos A.M. Best.   

2.2 Hvem er AmTrust Italy? 

AmTrust Italy blev stiftet i Italien den 3. april 2007 og fik sin forsikrings- og 
genforsikringstilladelse af den italienske tilsynsmyndighed for forsikrings- og 
genforsikringsvirksomheder (IVASS) den 14. marts 2008.   

AmTrust Italy er en del af den samme koncern som AEL. Både AmTrust Italy og AEL 
er indirekte helejede datterselskaber af AFSI. 

AmTrust Italys siger efter en solvenskapitaldækning på 145 % (beregnet ved brug af 
Solvens II-standardmodellen).  

2.3 Hvordan vil AIU eller AmTrust Italy administrere min police? 

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). 
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Afsnit 3 

Mere om overdragelsesprocessen 

3.1 Hvad består overdragelsen af? 

Overdragelsen er omfattet af en proces i henhold til Kapitel VII i den britiske lov om 
finansielle tjenesteydelser og markeder af 2000 (Financial Services and Markets Act 
2000), der gør det muligt at flytte grupper af forsikrings- og genforsikringspolicer 
mellem to forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber. De involverede 
forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber kan enten være en del af den 
samme forsikringskoncern (som i dette tilfælde) eller komme fra forskellige koncerner.  

En ansøgning skal godkendes af retten, før overdragelsen kan finde sted. I henhold til 
de gældende regler skal AEL, AIU og AmTrust Italy udpege en uafhængig ekspert, der 
er godkendt af tilsynsmyndighederne, som skal vurdere indvirkningen af den påtænkte 
overdragelse på forskellige grupper af berørte forsikringstagere og afgive en rapport til 
retten. Forsikringstagere skal orienteres om og gives tid til at overveje forslagene, og 
de har ret til at gøre indsigelse eller gøre opmærksom på bekymringer, hvis de mener, 
overdragelsen vil påvirke dem negativt.  

3.2 Hvor og hvornår finder retsmødet sted? 

Retsmødet finder sted i High Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, 
London, EC4A 1NL, Storbritannien, den 24. juni 2020. 

Du vil kunne finde oplysninger om resultatet af retsmødet på vores hjemmeside eller 
på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers eller ved at ringe 
til hjælpelinjen på +44 (0)333 234 3454 mellem kl. 9 og 17 (britisk tid) mandag til 
fredag (helligdage undtaget). 

3.3 Hvad vil der ske under retsmødet? 

Retten vil vurdere, om overdragelsen vil påvirke forsikringstagerne negativt, og 
hvorvidt det er passende at godkende overdragelsen.  

Dommeren vil gennemgå de vidneudsagn og det bevismateriale, der fremlægges af 
AEL, AIU og AmTrust Italy, og vurdere rapporterne fra den uafhængige ekspert og 
tilsynsmyndighederne. Der vil blive afsat tid til at høre eventuelle indsigelser eller 
bekymringer (det være sig skriftlige, pr. telefon eller personlige) fra berørte 
forsikringstagere eller enhver anden person, som mener, forslagene vil påvirke 
vedkommende negativt.  

Dommeren skal afgøre, hvorvidt de er passende at godkende overdragelsen, og skal i 
den forbindelse tage højde for alt bevismaterialet. Hvis dommeren godkender 
overdragelsen, afsiges der en kendelse, hvilket betyder, at ordningen vil træde i kraft 
på det tidspunkt, der er angivet i kendelsen.  

3.4 Hvad kan du gøre, hvis du mener, overdragelsen vil påvirke dig negativt? 

Hvis du mener, at overdragelsen vil påvirke dig negativt, så er du berettiget til at gøre 
indsigelse eller fremsætte bekymringer enten skriftligt eller pr. telefon forud for 
retsmødet, eller personligt under retsmødet. Du kan vælge at anmode en advokat om 
at deltage i retsmødet på dine vegne. Enhver indsigelse eller bekymringer vedrørende 
overdragelsen, som vi bliver bekendt med pr. telefon eller skriftligt ved brug af 
nedenstående kontaktoplysninger, vil blive indeholdt i de oplysninger, der gives til 
retten.  

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du har nogen spørgsmål eller 
bekymringer vedrørende overdragelsen eller mener, overdragelsen vil påvirke dig 



 
 

5 
 

CFD-#31358168-v4 

negativt, så bedes du kontakte os hurtigst muligt og gerne senest den 17. juni 2020 
ved brug af nedenstående oplysninger.  

Du kan kontakte os ved: 

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

 at 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 

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

3.5 Hvad menes der med "at påvirke negativt"? 

Enhver form for påvirkning af forsikringstagerne kan vurderes af retten. Dette omfatter 
ændringer af den finansielle sikkerhed for de involverede selskaber, eller ændringer af 
administrationen af EØS30-virksomheden og den del af virksomheden, der vedrører 
lægelig fejlbehandling. Negative ændringer betyder ikke nødvendigvis, at 
overdragelsen er unfair eller urimelig, idet de kan opvejes af andre fordele, eller de 
kan være meget små, eller de optræder måske kun sjældent. Den uafhængige ekspert 
vurderer den materielle beskaffenhed af eventuelle negative ændringer baseret på 
deres størrelse eller sandsynlighed for at indtræffe, og afgiver sine konklusioner i sin 
rapport.  

Der henvises til den vedlagte sammenfatning af den uafhængige eksperts rapport og 
pkt. 5.4 nedenfor for en vurdering af overdragelsens negative indvirkninger. 

3.6 Hvad sker der, hvis retten ikke godkender overdragelsen? 

Hvis godkendelsen afvises, bliver din police hos AEL.  

Hvis overdragelsen forsinkes, uanset årsag, informerer vi forsikringstagerne derom via 
vores hjemmeside på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers. Hvis der forventes en langvarig forsinkelse, eller hvis overdragelsen afvises, 
skriver vi også til de berørte forsikringstagere desangående. 

3.7 Vil jeg blive opkrævet nogen ekstra omkostninger for noget af dette? 

Nej, du vil ikke blive bedt om at afholde omkostningerne til overdragelsen. AEL, AIU 
og AmTrust Italy afholder omkostningerne og gebyrerne til at gennemføre 
overdragelsen. 

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Afsnit 4 

Mere om den uafhængige ekspert 

4.1 Hvem er den uafhængige ekspert? 

Den uafhængige ekspert er Stewart Mitchell fra Lane Clark & Peacock LLP. Stewart 
Mitchell er medlem af Institute of Actuaries og har over 30 års erfaring i 
forsikringsbranchen.  

4.2 Hvad er hans rolle? 

Den uafhængige ekspert er blevet udpeget til at udtale sig om den sandsynlige 
indvirkning af forslagene på forsikringstagerne. Hans rapport er upartisk, baseret på 
grundig granskning af forslagene samt AEL's, AIU's og AmTrust Italys virksomheder. 
AEL, AIU og AmTrust Italy har givet ham adgang til centrale medarbejdere og 
oplysninger, han har anmodet om, både private og offentlige. 

4.3 Hvordan ved jeg, at han er uafhængig? 

Udpegningen af den uafhængige ekspert er blevet godkendt af PRA, efter samråd 
med FCA, og uafhængighed er et af de kriterier, som de bruger til at vurdere hans 
egnethed.  

Hverken den uafhængige ekspert eller nogen af dennes nærmeste familie har nogen 
policer, aktieposter eller nogen andre økonomiske interesser i AEL, AIU, AmTrust Italy 
eller et selskab i AmTrust-koncernen.  

Den uafhængige eksperts altovervejende ansvar er over for retten, og ikke AEL, AIU 
eller AmTrust Italy. Hans rapport skal være upartisk. Vi har indeholdt en 
sammenfatning af hans rapport i denne pakke, men du kan downloade en fuldstændig 
udgave af den uafhængige eksperts rapport på vores hjemmeside 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Hvis du ønsker at 
få tilsendt en papirudgave, bedes du kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, 
der er anført i pkt. 3.4 ovenfor.  
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Afsnit 5 

Vil mine police blive ændret? 

5.1 Hvem kan jeg kontakte efter overdragelsen vedrørende spørgsmål til min 
police eller for at foretage ændringer? 

Som anført i pkt. 2.3 ovenfor vil administrationen af din police ikke blive ændret som 
følge af overdragelsen, og efter overdragelsen skal du fortsat kontakte din sædvanlige 
AmTrust-kontaktperson. 

5.2 Vil der ske nogen ændring af de præmier, jeg betaler? 

Der vil ikke ske nogen ændring af din præmie som følge af overdragelsen. 

5.3 Er der nogen ændringer af vilkårene og betingelserne for min police? 

Overdragelsen ændrer ikke vilkårene og betingelserne for din police, eller de 
betalinger, du modtager, hvis du anmelder et krav. 

5.4 Er der andre ændringer, jeg skal være opmærksom på som følge af 
overdragelsen? 

FSCS, Storbritanniens lovpligtige indskudsforsikrings- og investorers 
kompensationsordning (Financial Services Compensation Scheme) 

FSCS er henvendt til forbrugere og virksomheder med en omsætning på mindre end 
£1.000.000 årligt (forudsat policen ikke vedrører en undtaget forsikringstype, såsom 
varer i transit, søforsikring, luftfartsforsikring og kreditforsikring). I tilfælde af AEL's 
insolvens, og hvis du opfylder de relevante kriterier, vil du have mulighed for at gøre 
regres mod FSCS for betaling af ethvert krav, som du anmelder i henhold til policen.  

Hvis du opfylder kriterierne, og ordningen godkendes, og din police overdrages til AIU 
og/eller AmTrust Italy, har du muligvis, i henhold til de relevante regler vedrørende 
misligholdende efterfølgere, ikke længere regres mod FSCS i tilfælde af AIU's og/eller 
AmTrust Italys insolvens vedrørende krav, der opstår efter overdragelsen. Dette har 
ikke nogen indvirkning på dine muligheder for at gøre brug af FSCS, hvad angår 
begivenheder, der finder sted forud for overdragelsen. Ligeledes bliver AEL-
forsikringstagere, som ikke overdrages til AIU og/eller AmTrust Italy, heller ikke 
berørte. 

Den uafhængige ekspert har vurderet dette forhold i sin rapport i pkt. 7.4. Han har 
konkluderet, at ethvert tab af muligheder for at gøre brug af FSCS ikke i væsentlig 
grad vil påvirke de overdragne forsikringstagere negativt, idet AIU's og AmTrust Italys 
finansielle styrke gør en insolvenssituation, hvor FSCS' beskyttelse ville blive udløst, 
usandsynlig. 

Den finansielle ombudsmand (the Financial Ombudsman Service, FOS) 

I tilfælde af en tvist med AEL, og såfremt du opfylder de relevante kriterier, har du p.t. 
adgang til FOS, som yder en gratis, uafhængig rådgivning til løsning af tvister. 
Berettigelseskriterierne for denne tjenester er bredere end dem, der gælder for FSCS, 
men ikke desto mindre er de stadig kun relevante for forsikringstagere hos AEL, som 
er forbrugere eller små- eller mellemstore virksomheder, hvis policer er tegnet og/eller 
administreres i Storbritannien. 

Forsikringstagere hos AEL, som overdrages til AIU og/eller AmTrust Italy, og som 
opfylder berettigelseskriterierne, kan miste retten til at gøre brug af FOS i tilfælde af 
en tvist med AIU og/eller AmTrust Italy vedrørende anliggender, som finder sted efter 
ikrafttrædelsesdatoen og Brexit. Forsikringstagere vil, hvis de var berettigede klagere, 
fortsat have adgang til den britiske FOS efter ikrafttrædelsesdatoen, hvad angår 
eksisterende klager og anliggender, der ligger før Brexit. 
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Den uafhængige ekspert har vurderet dette forhold i sin rapport i pkt. 7.5 og har 
konkluderet, at dette tab af adgang til FOS ikke i væsentlig grad vil påvirke de 
overdragne forsikringstagere negativt, af de årsager, der er anført i rapporten. 

For yderligere oplysninger om din berettigelse til at gøre et krav gældende over for 
FSCS eller FOS henviser vi til de relevante afsnit på deres hjemmesider 
(https://www.fscs.org.uk/ og https://www.financial-ombudsman.org.uk/) samt de 
relevante afsnit i den uafhængige eksperts rapport.  
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Afsnit 6 

Afsluttende kommentarer 

6.1 Jeg kan ikke finde svaret på mit spørgsmål i denne brochure. Hvor kan jeg få mere 
at vide? 

Vi håber, at de anførte oplysninger har hjulpet dig med at forstå forslagene. AEL, AIU og 
AmTrust Italy har offentliggjort yderligere oplysninger på 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Der kan du downloade en 
fuldstændig udgave af de juridiske vilkår for overdragelsen (som anført i dokumentet 
vedrørende ordningen), hele rapporten fra den uafhængige ekspert og 
kommunikationspakken til forsikringstagerne. Vi vil også på hjemmesiden offentliggøre 
eventuelle supplerende rapporter, som den uafhængige ekspert udarbejder før datoen for 
retsmødet. 

Alternativt kan du kontakte os ved brug af nedenstående oplysninger, og vi vil så fremsende 
disse oplysninger. Du kan også kontakte os ved brug af nedenstående oplysninger, hvis du 
har spørgsmål eller bekymringer eller indsigelser vedrørende den foreslåede overdragelse. 

Du kan kontakte os ved: 

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

 at 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 

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

6.2 Hvordan ved jeg, om overdragelsen er blevet godkendt? 

Vi offentliggør resultatet af retsanmodningen på 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers efter retsmødet den 24. 
juni 2020. Eventuelle ændringer eller oplysninger om status på overdragelsen bliver også 
meddelt via denne hjemmeside.  

Du vil kunne finde oplysninger om resultatet af retsmødet på vores hjemmeside 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers, eller du kan kontakte os 
ved brug af ovennævnte oplysninger.  

Hvis anmodningen godkendes, bør overdragelsen finde sted på ikrafttrædelsesdatoen 
(den 1. juli 2020).   

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Bilag 
Vejledning i, om din police vil blive overdraget i henhold 

til ordningen eller ej 

 

Risikolokationsvejledning 
 
NØGLE: *Risikolokationen afhænger af en række faktorer. Nedenfor er anført en generel (men ikke 
udtømmende) sammenfatning af disse faktorer, der kan bruges som rettesnor: 

1) Hvis din forsikring vedrører ejendom og dets løsøre (for så vidt dette løsøre er dækket af den 
samme police), så er din risikolokation generelt i det område, hvor ejendommen er beliggende (eller 
normalt er beliggende) på det tidspunkt, hvor policen blev indgået. 

2) Hvis din forsikring vedrører transportmidler (fly, skibe eller motorkøretøjer), så bestemmes 
risikolokationen generelt af det sted, hvor køretøjet er registreret. 

3) Hvis din forsikring vedrører andre risici (hvis f.eks. den ikke vedrører ejendom eller køretøjer), så:  

(a) hvis du er en juridisk enhed, er din risikolokation generelt dit etableringssted på det 
tidspunkt, hvor policen blev indgået. Hvis du er en juridisk enhed, og din police omfatter mere 
end ét etableringssted, som er beliggende i forskellige områder, vil din police sandsynligvis 
have flere risikolokationer, eller  

(a) hvis du er en fysisk person, er din risikolokation generelt det område, hvor du har dit 
sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor policen blev indgået. 

 

Vedrører din police og/eller dit krav hos AEL lægelig fejlbehandling? 

JA 
AmTrust Italy vil være dit 

forsikringsselskab efter den foreslåede 
overdragelse. 

NEJ 
Hvor befinder den forsikrede risiko/de 

forsikrede risici sig i henhold til din 
police? 

EØS30-risici 
AIU vil være dit forsikringsselskab 
efter den foreslåede overdragelse, 
hvad angår EØS30-risici omfattet 

af din police.  

Risici i Storbritannien eller ikke-
EØS-lande OG EØS30-risici 

AIU vil være dit forsikringsselskab 
efter den foreslåede overdragelse, 
hvad angår EØS30-risici omfattet 
af din police. AEL vil fortsat være 
dit forsikringsselskab, hvad angår 
Storbritannien eller ikke-EØS-dele 

af din police.  

Risici i Storbritannien og/eller 
ikke-EØS-risici 

AEL vil fortsat være dit 
forsikringsselskab efter den 

foreslåede overdragelse. 
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Ordliste 

Retten betyder landsretten (High Court of Justice) for England og Wales. 

Retsmøde betyder retsmødet i High Court of Justice for England og Wales, hvor den 
endelige beslutning om at godkende eller afvise ordningen træffes. 

EØS betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.  

Ikrafttrædelsesdato betyder den 1. juli 2020; den dato, hvor ordningen forventes at 
træde i kraft (med forbehold for rettens godkendelse). Enhver ændring af datoen for 
overdragelsen (eller en del af overdragelsen) vil blive meddelt på 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

FCA betyder det britiske finanstilsyn (the Financial Conduct Authority), der har som 
formål at beskytte forbrugere af finansielle tjenesteydelser, styrke integriteten af det 
britiske finansielle system og fremme en effektiv konkurrence i forbrugernes interesse.  

FSMA betyder den britiske lov om finansielle tjenesteydelser og markeder af 2000 
(the UK Financial Services and Markets Act 2000). 

Uafhængig ekspert betyder Stewart Mitchell fra Lane Clark & Peacock LLP, hvis 
udnævnelse, som er blevet godkendt af PRA i samråd med FCA, involverer 
udarbejdelse af rapporten.  

PRA betyder den engelske kontrolmyndighed (Prudential Regulation Authority), som 
er ansvarlig for tilsynsmæssig regulering og overvågning af banker, 
realkreditinstitutter, andelslånekasser, forsikringsselskaber og store 
investeringsfirmaer i Storbritannien. 

Tilsynsmyndighed(er) betyder den/de relevante tilsynsmyndighed(er) i den britiske 
forsikringsindustri. Dette henviser, alt efter konteksten, til PRA, FCA eller begge. 

Rapport betyder den rapport om ordningen, der udarbejdes af den uafhængige 
ekspert i henhold til FSMA's krav, som afspejler den vejledning, der er anført under 
SUP 18.2 i FCA's håndbog, FG18/4: FCA's tilgang til vurdering af overdragelse af 
forsikringsvirksomhed i henhold til Kapitel VII, og PRA's erklæring om politik 
vedrørende overdragelse af forsikringsvirksomhed. 

Supplerende rapport betyder en rapport, der er udarbejdet før retsmødet, til 
vurdering af indvirkningen af den uafhængige eksperts konklusioner for så vidt angår 
begivenheder, der har fundet sted efter udarbejdelsen af hans indledende rapport.  

 

 

 


