CR-2019-008234
I HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT (ChD)

ANGÅENDE AMTRUST EUROPE LIMITED
-

och -

ANGÅENDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
-

och -

ANGÅENDE AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
-

och -

ANGÅENDE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

Ett meddelande utfärdas härmed om att en Ansökan gjordes den 11 mars 2020 i enlighet med avsnitt
107 i Financial Services and Markets Act 2000 (Lagen) i High Court of Justice, Business and
Property Courts of England and Wales, Companies Court (Chd) i London av AmTrust Europe Limited
(AEL), AmTrust International Underwriters DAC (AIU) och AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust
Italy) (kollektivt, AmTrust), för beslut:
(1)

enligt avsnitt 111 i Lagen om sanktioner av en plan (Planen) som tillhandahåller överföring till:
a) AmTrust Italy av all AEL:s italienska verksamhet rörande medicinsk felbehandling (vilket
omfattar eventuella ytterligare former av täckning enligt försäkringar för medicinsk
felbehandling) (Verksamhet rörande medicinsk felbehandling); och
b) AIU av all den generella försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (annan än
Verksamhet rörande medicinsk felbehandling) som är belägen inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, exklusive Storbritannien (EEA30) som tecknats och/eller övertagits av
AEL från Storbritannien och genom AEL:s filialer i Italien och Sverige (och där endast en del
av en försäkring avser EEA30 kommer endast den del av försäkringen att överföras); och

(2)

skapa kompletterande bestämmelser i samband med Planen enligt avsnitten 112 och 112A i
Lagen.

En kopia av rapporten om villkoren i Planen som utarbetats i enlighet med avsnitt 109 i Lagen av en
Oberoende expert (Planrapporten), en redogörelse som anger villkoren för Planen och en
sammanfattning av Planrapporten och Plandokumentet kan erhållas kostnadsfritt genom att kontakta
AmTrust med hjälp av de telefonnummer eller adresser som anges nedan. Dessa dokument och
andra relaterade dokument, inklusive exempelkopior av meddelanden till försäkringstagare, finns
även tillgängliga på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Denna
webbplats kommer att uppdateras med alla viktiga ändringar av den Föreslagna överföringen.
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Alla frågor eller funderingar som rör den föreslagna Planen skall hänvisas till AmTrust via e-post till
partvii@amtrustgroup.com, per telefon på +46 (0)1055 172 42 (telefontid mellan 09:00 och 17:00
svensk tid måndag till fredag [förutom allmänna helgdagar]) eller skriftligen till: (i) AmTrust
International (portföljöverföringar), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA,
Storbritannien; (ii) AmTrust International (portföljöverföringar), 6-8 College Green, Dublin 2, Irland;
eller (iii) AmTrust International (portföljöverföringar), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Italien.
Om du har en försäkring med AEL, AIU eller AmTrust Italy ska du uppge ditt försäkringsnummer i all
korrespondens. Detta finns i din försäkringsdokumentation eller relaterad korrespondens.
Ansökan skall höras vid High Court of Justice of England and Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter
Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien den 24 juni 2020. En person som anser att han eller hon
skulle påverkas negativt av genomförandet av Planen, eller som motsätter sig Planen, kan närvara
vid förhandlingen och uttrycka sina åsikter, antingen personligen eller genom ombud. Det begärs att
alla som har för avsikt att göra detta informerar AmTrust på den adress som anges ovan, skriftligen
så snart som möjligt och helst före den 17 juni 2020 för att ange arten av invändningen. Detta gör det
möjligt för AmTrust att meddela eventuella ändringar i förhandlingen och, om möjligt, ta itu med
eventuella problem som uppkommit före förhandlingen.
Alla personer som motsätter sig eller anser att de kan påverkas negativt av Planen men inte avser
närvara vid förhandlingen kan göra anmärkningar om Planen genom att skriftligt meddela sådana
anmärkningar till AmTrust på den adress som anges ovan eller genom att ringa telefonnumren som
anges ovan, i vart fall så snart som möjligt och helst före den 17 juni 2020.
AmTrust kommer att informera tillsynsmyndigheterna Financial Conduct Authority och Prudential
Regulation Authority i Förenade kungariket om eventuella invändningar som gjorts innan
förhandlingen, oavsett om den person som gör invändningen avser att närvara vid förhandlingen eller
inte.
Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Storbritannien
Advokater som agerar för AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters DAC och
AmTrust Assicurazioni s.p.a.
Ref.: MJFF/1001059003
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