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AUKŠTASIS TEISINGUMO TEISMAS 

ANGLIJOS IR VELSO VERSLO IR NUOSAVYBĖS TEISMAI 

ĮMONIŲ TEISMAS (KANCLERIO SKYRIUS) 

 

 

 

DĖL AMTRUST EUROPE LIMITED 

 

- ir     - 

 

DĖL AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 

- ir     - 

 

DĖL AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

- ir     - 

 

IR VADOVAUJANTIS 

2000 M. FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ ĮSTATYMU 

 

 

Pranešama, kad 2020 m. kovo 11 d. įmonės AmTrust Europe Limited (toliau – AEL), AmTrust 

International Underwriters dac (toliau – AIU) ir AmTrust Assicurazioni s.p.a. (toliau – AmTrust Italy, 

toliau visos kartu – AmTrust) pateikė prašymą Londono Aukštojo Teisingumo Teismo Anglijos ir 

Velso verslo ir nuosavybės teismų Įmonių teismui (Kanclerio skyrius) pagal 2000 m. Finansinių 

paslaugų ir rinkų įstatymo (toliau – Įstatymas) 107 straipsnį  

 

(1) patvirtinti planą (toliau – planas) pagal Įstatymo 111 straipsnį perleisti: 

 

a) įmonei AmTrust Italy – visą įmonės AEL draudimo nuo medicinos įstaigų aplaidumo 

verslą Italijoje (įskaitant visas papildomas draudimo rūšis pagal draudimo nuo medicinos 

įstaigų aplaidumo sutartis); ir 

b) įmonei AIU – visą turto draudimo ir perdraudimo verslą (išskyrus draudimo nuo medicinos 

įstaigų aplaidumo verslą), vykdomą Europos ekonominėje erdvėje, išskyrus JK (toliau – 

EEE30) su visomis įmonės AEL pasirašytomis draudimo sutartimis ir (arba) prisiimta rizika iš 

JK ir per AEL padalinius Italijoje ir Švedijoje (jei draudimo sutartis yra susijusi su rizika, 

esančia EEE30, perleidžiama tik ši draudimo sutarties dalis); ir 

 

(2) patvirtinant papildomas nuostatas Plano įgyvendinimui pagal Įstatymo 112 ir 112A straipsnių 

reikalavimus. 

 

Ataskaitą apie Plano sąlygas, kurią pagal Įstatymo 109 straipsnį parengė nepriklausomas ekspertas 

(toliau – ataskaita apie Planą), pranešimą apie Plano sąlygas, suvestinę ataskaitą apie Planą ir 

Plano dokumentą galima nemokamai gauti iš AmTrust toliau nurodytais telefono numeriais arba 

adresais. Šie ir kiti susiję dokumentai, įskaitant draudėjams skirtų komunikacinių pranešimų 

pavyzdžius, taip pat skelbiami svetainėje amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-

transfers. Svetainėje nuolat skelbiama nauja svarbi informacija apie siūlomo perleidimo pakeitimus.   

 

Kilus klausimų ar abejonių, susijusių su siūlomu Planu, galima kreiptis į AmTrust el. paštu 

partvii@amtrustgroup.com, telefonu +44 (0)333 234 3454 (pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val. JK 

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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laiku (išskyrus nedarbo dienas), arba raštu adresu: (i) Amtrust International (Portfolio Transfers), 

Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, JK; (ii) Amtrust International (Portfolio 

Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Airija; arba (iii) Amtrust International (Portfolio Transfers), 14, 

Via Clerici, 20121, Milan, Italija. 

 

Jei turite draudimo sutartį su AEL, AIU arba AmTrust Italy, kreipdamiesi nurodykite jos numerį. Jis 

nurodytas pačioje sutartyje arba susijusioje korespondencijoje. 

 

Prašymą numatoma svarstyti 2020 m. birželio 24 d. teismo posėdyje adresu High Court of Justice 

of England and Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL (Jungtinė Karalystė). 

Asmuo, kuris mano, kad vykdant Planą jis patirtų neigiamą poveikį, arba kuris prieštarauja Planui, gali 

dalyvauti posėdyje ir pareikšti savo nuomonę asmeniškai arba per savo teisėtą atstovą. Asmenys, 

ketinantys pasinaudoti šia teise, privalo kuo greičiau, pageidautina prieš 2020 m. birželio 17 d., raštu 

pranešti apie tai AmTrust pirmiau nurodytu adresu, nurodydami savo prieštaravimo priežastį. Tai leis 

AmTrust laiku pranešti apie galimus pakeitimus dėl teismo posėdžio ir, jei įmanoma, iki posėdžio 

išspręsti kilusius klausimus.   

 

Asmuo, kuris mano, kad vykdant Planą jis gali patirti neigiamą poveikį, arba kuris prieštarauja Planui, 

tačiau neketina dalyvauti teismo posėdyje, gali pateikti savo prieštaravimus raštu nusiųsdamas juos 

AmTrust pirmiau nurodytu adresu arba paskambinęs nurodytais telefono numeriais, abiem atvejais 

kuo greičiau, tačiau pageidautina prieš 2020 m. birželio 17 d.  

 

AmTrust iš anksto iki posėdžio informuos JK Finansinės veiklos priežiūros tarnybą ir Rizikos ribojimo 

reguliavimo tarybą apie gautus prieštaravimus neatsižvelgiant į tai, ar juos pareiškęs asmuo ketina 

dalyvauti posėdyje.  

 

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

AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac ir AmTrust Assicurazioni s.p.a. 

atstovaujanti advokatų kontora  

Nr.: MJFF/1001059003 


