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Sammendrag av IEs ordningsrapport 

Foreslått overføring av forsikringsvirksomhet fra AEL til AIU og AA 

1. Den foreslåtte overføringen 

AmTrust Europe Limited (AEL) driver for tiden virksomhet 
over det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EØS) ved bruk av EØS-ordningene for rett til 
tjenestevirksomhet (FofS) og etableringsrett (FofE). 

Brexit oppsto da Storbritannia forlot Den europeiske union 
(EU) den 31. januar 2020. Det er en overgangsperiode 
frem til 31. desember 2020, der Storbritannia og EU 
utfører handelsforhandlinger.  Utfallet av disse 
forhandlingene, inkludert eventuelle avgjørelser om 
lovfestet ekvivalens mellom Storbritannia og EU, er fortsatt 
svært usikkert.  Frem til 31. desember 2020 er gjeldende 
regler fortsatt på plass.  Den foreslåtte overføringen som 
beskrives i denne rapporten, skal fullføres før 31. 
desember 2020.     

I tilfelle en såkalt «hard Brexit» den 31. desember 2020 
(f.eks. som en konsekvens av ingen avtale gjennom 
handelsforhandlinger) der AEL ikke lenger har rettigheter i 
henhold til FofS eller FofE, vil ikke AEL juridisk kunne 
holde den ikke-britiske EØS-virksomheten.  AEL vil for 
eksempel ikke kunne utstede nye forsikringspoliser på 
tvers av EØS, og kan ikke lovlig være i stand til å betale 
gyldige krav til eksisterende ikke-britiske EØS-
forsikringstakere, med mindre AEL innhenter passende 
fullmakt i alle relevante EØS-medlemsstater. 

For å gi sikkerhet for at AmTrust-gruppen kan fortsette å 
drive virksomhet i EØS etter Brexit med minimalt avbrudd, 
foreslår AEL å overføre (den foreslåtte overføringen) sin 
italienske virksomhet for medisinsk mislighold til et 
italiensk selskap, AmTrust Assicurazioni SpA (AA) og den 
gjenværende ikke-britiske EØS-virksomheten til AmTrust 
International Underwriters DAC (AIU).  AA ble kjøpt opp av 
AmTrust-gruppen i 2019, og har nylig begynt med ny 
virksomhet. 

I tillegg er målet for AEL-til-AA-overføringen en del av en 
større, strategisk endring i forbindelse med virksomheten 
for medisinsk mislighold som skal skrives av hver av AEL, 
AIU og AA, som er ment å sikre at all italiensk virksomhet 

for medisinsk mislighold er i én forsikringsgiver, som er 
AA, overvåket av IVASS, den italienske regulatoren.  

Ikrafttredelsesdatoen for den foreslåtte overføringen er 1. 
juli 2020.   

Andre AmTrust-overføringer 

I tillegg til den foreslåtte overføringen forbereder AmTrust 
seg til å foreta ytterligere overføringer som en del av deres 
respons på Brexit og andre strategiske endringer og 
transaksjoner.  Disse er oppsummert nedenfor: 

• Avsnitt 13 overføring av kausjonistvirksomhet fra 
AIU til Liberty Mutual Insurance Europe SE 
(LMIE), en tredjepart utenfor AmTrust-gruppen, 
med en foreslått ikrafttredelsesdato den 31. mars 
2020.                     

• Avsnitt 13 overføring av AIUs italienske 
virksomhet for medisinsk mislighold til AA, med 
en foreslått ikrafttredelsesdato 1. juli 2020.   

• Del VII overføring av all virksomhet fra AMT 
Mortgage Insurance Ltd (AMIL) til AIU med en 
foreslått ikrafttredelsesdato 1. oktober 2020.   

2. Min rolle som uavhengig ekspert 

For å fortsette, må den foreslåtte overføringen godkjennes 
av High Court of Justice i England og Wales (domstolen). 
For å vurdere den foreslåtte overføringen krever 
domstolen at en ordningsrapport skal utarbeides av en 
kvalifisert uavhengig person, den uavhengige eksperten 
(UE).   

AmTrust har utpekt meg til å være UE for den foreslåtte 
overføringen.  Prudential Regulation Authority (PRA), i 
samråd med Financial Conduct Authority (FCA), har 
godkjent utpekingen. 

AmTrust Europe Limited til AmTrust International Underwriters DAC og 
AmTrust Assicurazioni SpA  
overføring av forsikringsvirksomhet 
Sammendrag av den uavhengige ekspertens ordningsrapport 
for High Court of Justice i England og Wales 
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Som UE er rollen min å vurdere følgende: 

 Om sikkerheten som gis til forsikringstakerne av 
AEL, vil vesentlig negativt påvirkes av 
implementeringen av den foreslåtte overføringen. 

 Om sikkerheten som gis til forsikringstakerne av AIU 
og AA, vil vesentlig negativt påvirkes av 
implementeringen av den foreslåtte overføringen. 

 Om den foreslåtte overføringen vil ha noen negativ 
innvirkning på servicestandarder som oppleves av 
forsikringstakere. 

 Om en reassurandør av AEL som tilbyr dekning for 
overføringsvirksomheten, vil bli vesentlig negativt 
påvirket. 

3. Sammendrag av mine konklusjoner 

For å beregne effekten av den foreslåtte overføringen har 
jeg vurdert den fra seks perspektiver: 

1. «AEL-forsikringstakere som ikke overføres», som 
vil forbli med AEL etter den foreslåtte 
overføringen: Jeg har konkludert med at sikkerheten 
som gis til AEL-forsikringstakere som ikke overføres, 
ikke vil bli vesentlig negativt påvirket av den foreslåtte 
overføringen.  I tillegg forventes ingen vesentlige 
innvirkning på servicestandarder for disse 
forsikringstakerne etter den foreslåtte overføringen. 

2. «Forsikringstakere som overføres fra AEL til AIU», 
som overføres fra AEL til AIU som følge av den 
foreslåtte overføringen: Jeg har konkludert med at 
sikkerheten som gis til forsikringstakere som 
overføres fra AEL til AIU, ikke vil bli vesentlig negativt 
påvirket av den foreslåtte overføringen.  I tillegg 
forventes ingen vesentlige innvirkning på 
servicestandarder for disse forsikringstakerne etter 
den foreslåtte overføringen. 

3. «Forsikringstakere som overføres fra AEL til AA», 
som overføres fra AEL til AA som følge av den 
foreslåtte overføringen:  Jeg har konkludert med at 
sikkerheten som gis til forsikringstakere som 
overføres fra AEL til AA, ikke vil bli vesentlig negativt 
påvirket av den foreslåtte overføringen.  I tillegg 
forventes ingen vesentlige innvirkning på 
servicestandarder for disse forsikringstakerne etter 
den foreslåtte overføringen. 

4. «AIU forsikringstakere», dvs. alle 
forsikringstakere av AIU på tidspunktet for den 
foreslåtte overføringen som vil forbli med AIU: Jeg 
har konkludert med at sikkerheten som gis til AIU-
forsikringstakere, ikke vil bli vesentlig negativt påvirket 
av den foreslåtte overføringen.  I tillegg forventes 
ingen vesentlige innvirkning på servicestandarder for 
disse forsikringstakerne etter den foreslåtte 
overføringen. 

5. «AA forsikringstakere», dvs. alle forsikringstakere 
av AA på tidspunktet for den foreslåtte 
overføringen som vil forbli med AA: Jeg har 
konkludert med at sikkerheten som gis til AA-
forsikringstakere, ikke vil bli vesentlig negativt påvirket 
av den foreslåtte overføringen.  I tillegg forventes 
ingen vesentlige innvirkning på servicestandarder for 
disse forsikringstakerne etter den foreslåtte 
overføringen. 

6. Reassurandører som har kontrakter med AEL og 
overføres til AIU og AA som en del av den 
foreslåtte overføringen: Jeg har konkludert med at 
reassurandører av AEL som leverer dekning til 
overføringsvirksomheten, ikke vil bli vesentlig påvirket 
av den foreslåtte overføringen. 

Jeg har skissert mine viktigste grunner for å nå de 
ovennevnte konklusjonene, senere i denne 
sammendragsrapporten. 

4. Om den uavhengige eksperten 

Jeg er medlem av Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) 
og er sertifisert til å fungere som en signeringsaktuar for 
uttalelser om Lloyds aktuarmessige meninger. 

Jeg er en partner i forsikringskonsulentpraksisen hos LCP, 
og har over 30 års erfaring innen generell forsikring som 
dekker alle områder av generelt aktuarmessig 
forsikringsarbeid. 

5. Sammendrag av UEs ordningsrapport 

Dette er et sammendrag av UEs fullstendige 
ordningsrapport «Scheme Report of the Independent 
Expert on the Proposed Transfer of insurance business 
from AmTrust Europe Limited to AmTrust International 
Underwriters DAC and AmTrust Assicurazioni SpA in 
accordance with Part VII of the Financial Services and 
Markets Act 2000» (Sammendragsrapport for den 
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uavhengige eksperten om den foreslåtte overføringen av 
forsikringsvirksomhet fra AmTrust Europe Limited til 
AmTrust International Underwriters DAC og AmTrust 
Assicurazioni SpA i samsvar med del VII av Financial 
Services and Markets Act 2000). 

En kopi av den fullstendige ordningsrapporten vil være 
tilgjengelig for nedlasting gratis for forsikringstakere og 
andre interessenter på AmTrust Financial-nettstedet:  
amtrustfinancial/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers. 

Jeg vil også utarbeide en supplerende rapport i forkant av 
sanksjonshøringen for den foreslåtte overføringen.  
Formålet med tilleggsrapporten er å bekrefte og/eller 
oppdatere mine konklusjoner om den foreslåtte 
overføringen, basert på eventuelle nye opplysninger eller 
problemer som oppstår. 

6. AEL-forsikringstakere som ikke skal overføres 

Jeg mener at sikkerheten som gis til AEL-
forsikringstakere som ikke overføres, ikke vil bli 
vesentlig negativt påvirket av den foreslåtte 
overføringen.   

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 Tilnærmingen og metodikken som brukes til å 
beregne forsikringsprovisjoner og nivået av reserver 
som innehas av AEL, støttes av mine egne 
uavhengige projeksjoner. 

 Ytterligere støtte for nivået av reservater som 
innehas av AEL, er gitt av resultatene fra en 
uavhengig ekstern reservegjennomgang og en 
ytterligere uavhengig ekstern tilsynsvurdering.    

 AEL har bekreftet at den fremtidige 
reserveringsprosessen og styringen for AEL vil være 
vesentlig uendret etter overføring. 

 SCR-dekningsraten for AEL-forsikringstakere som 
ikke overføres forventes å reduseres fra 178 % til 
150 % som følge av den foreslåtte overføringen.  
Jeg vurderer ikke at forsikringstakere som ikke 
overføres, blir vesentlig negativt påvirket av denne 
nedgangen, ettersom AEL fortsatt er godt 
balanseført og dekningsforholdet forblir over AELs 
risikoappetitt.  I tillegg forventes AELs dekningsgrad 
å returnere til nivået før overføringen innen juni 
2021, dvs. i løpet av ett år etter den foreslåtte 
overføringen. 

 Nivået av forskriftsmessig kapital som holdes på 1-
års standardformelgrunnlaget er støttet av hensyn til 
kapital på 1 år og ultimat grunnlag ved bruk av en 
økonomisk kapitalmodell, og stresscenarioer, 
inkludert reserveforverring og 
reassurandørmislighold. 

I min mening forventes ingen vesentlige innvirkning 
på servicestandarder for disse forsikringstakerne etter 
den foreslåtte overføringen. 

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 AEL planlegger ikke noen vesentlige endringer i 
hvordan virksomheten som ikke skal overføres, skal 
drives.  

 Det foreligger ingen planer om å endre hvordan 
forsikringstakere betjenes. 

7. Forsikringstakere som skal overføres fra AEL til 
AIU 

Jeg mener at sikkerheten som gis til forsikringstakere 
som skal overføres fra AEL til AIU, ikke vil bli 
vesentlig negativt påvirket av den foreslåtte 
overføringen.   

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 Forsikringstakere som skal overføres fra AEL til AIU 
vil forbli i AmTrust-gruppen, og AIU er underlagt de 
samme konsernpolicyene som AEL. 

 AmTrust har bekreftet at overføringspolicyene vil 
fortsette å være reservert på samme måte som før 
overføringen.   

 Beregningen av overføringsbestemmelsene er utført 
ved bruk av de samme metodene som de 
provisjonene som ikke skal overføres, som jeg anser 
som passende.  

 SCR-dekningsraten for forsikringstakere som skal 
overføres fra AEL til AIU forventes å reduseres fra 
178 % til 150 % som følge av den foreslåtte 
overføringen.  Jeg anser ikke at sikkerheten som gis 
til disse forsikringstakerne, vil bli vesentlig negativt 
påvirket av denne nedgangen, ettersom AIU vil være 
godt balanseført og dekningsforholdet forblir over 
AELs og AIUs risikoappetitt.  I tillegg forventes AIUs 
dekningsforhold for å øke til 170 % innen desember 
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2021, dvs. innen 18 måneder etter den foreslåtte 
overføringen.  

 Nivået av forskriftsmessig kapital som holdes på 1-
års standardformelgrunnlaget er støttet av hensyn til 
kapital på 1 år og ultimat grunnlag ved bruk av en 
økonomisk kapitalmodell og stresscenarioer. 

  Forsikringstakere som skal overføres fra AEL til AIU 
som for tiden er kvalifisert for FSCS-beskyttelse, vil 
beholde tilgang til FSCS med hensyn til hendelser 
eller omstendigheter før den foreslåtte overføringen, 
men kan miste tilgang for hendelser eller 
omstendigheter som oppstår etter den foreslåtte 
overføringen, for eksempel insolvens av AIU.  

 Ettersom tilgang til FSCS-beskyttelsen kun er 
nødvendig i tilfelle en insolvens av AEL, som er 
usannsynlig, mener jeg at, generelt sett, 
forsikringstakere som skal overføres fra AEL til AIU, 
ikke vesentlig vanskelighetstilles av tap av tilgang.  
Videre skal eventuelt tap av tilgang til FSCS 
balanseres mot skaden en forsikringstaker som skal 
overføres fra AEL til AIU, kan lide i tilfelle at AEL ikke 
kunne betale et gyldig krav til en slik forsikringstaker 
etter Brexit. 

I min mening forventes ingen vesentlige innvirkning 
på servicestandarder for disse forsikringstakerne etter 
den foreslåtte overføringen. 

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 AEL og AIU, gjennom AmTrust-gruppen, planlegger 
å minimere eventuelle endringer for hvordan 
overføringsvirksomheten drives, for å unngå avbrudd 
i driftsmodellen eller deres kunder.   

 Selv om enkelte krav kan håndteres av AmTrust-
gruppens ansatte i Dublin i stedet for Nottingham, 
planlegger ikke AmTrust-gruppen noen vesentlige 
endringer i hvordan forsikringstakere som overføres 
fra AEL til AIU, betjenes etter den foreslåtte 
overføringen. 

8. Forsikringstakere som skal overføres fra AEL til 
AA 

Jeg mener at sikkerheten som gis til forsikringstakere 
som skal overføres fra AEL til AA, ikke vil bli vesentlig 
negativt påvirket av den foreslåtte overføringen.   

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 Forsikringstakere som skal overføres fra AEL til AA 
vil forbli i AmTrust-gruppen, og AA er underlagt de 
samme konsernpolicyene som AEL. 

 AmTrust har bekreftet at overføringspolicyene vil 
fortsette å være reservert på samme måte som før 
overføringen.   

 Beregningen av overføringsbestemmelsene er utført 
ved bruk av de samme metodene som de 
provisjonene som ikke skal overføres, som jeg anser 
som passende. 

 SCR-dekningsraten for forsikringstakere som skal 
overføres fra AEL til AA forventes å reduseres fra 
178 % til 150 % som følge av den foreslåtte 
overføringen.   Jeg anser ikke at sikkerheten som gis 
til disse forsikringstakerne, vil bli vesentlig negativt 
påvirket av denne nedgangen, ettersom AA vil være 
godt balanseført og dekningsforholdet forblir over 
AELs og AAs risikoappetitt.  I tillegg forventes AAs 
dekningsforhold for å øke til 168 % innen desember 
2021, dvs. innen 18 måneder etter den foreslåtte 
overføringen.  

 Nivået av forskriftsmessig kapital som holdes på 1-
års standardformelgrunnlaget støttes av hensynet til 
kapitalkrav i sammenligning av innvirkningen av 
stresscenarioer, inkludert reserveforverring og 
reassurandørmislighold, både før og etter overføring 
for disse forsikringstakerne.   

 Forsikringstakere som overføres fra AEL til AA vil 
dra nytte av kontraktssikkerhet i lys av usikkerheten 
som er forårsaket av Brexit og fjerning av kontroll 
over landegrensene ved innretting med tilsyn av 
IVASS, den nasjonale regulatoren. 

 Forsikringstakere som overføres fra AEL til AA som 
er kvalifiserte fordringshavere, kan miste tilgang til 
FSCS for hendelser eller omstendigheter som 
oppstår etter den foreslåtte overføringen.  Imidlertid 
vil flertallet av forsikringstakere som overføres fra 
AEL til AA være sykehus og private klinikker, og vil 
derfor ikke være berettiget til å få tilgang til FSCS på 
grunn av omsetningsterskelen på GBP 1 000 000. 

 Ettersom tilgang til FSCS-beskyttelsen kun er 
nødvendig i tilfelle en insolvens av AEL, som er 
usannsynlig, mener jeg at, generelt sett, 
forsikringstakere som skal overføres fra AEL til AA, 
ikke vesentlig vanskelighetstilles av tap av tilgang.  
Videre skal eventuelt tap av tilgang til FSCS 
balanseres mot skaden en forsikringstaker som skal 
overføres fra AEL til AA, kan lide i tilfelle at AEL ikke 
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kunne betale et gyldig krav til en slik forsikringstaker 
etter Brexit.  

I min mening forventes ingen vesentlige innvirkning 
på servicestandarder for disse forsikringstakerne etter 
den foreslåtte overføringen. 

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 AEL og AA, gjennom AmTrust-gruppen, planlegger å 
minimere eventuelle endringer for hvordan 
overføringsvirksomheten drives, for å unngå avbrudd 
i driftsmodellen eller deres kunder.   

 AmTrust-gruppen planlegger for eksempel ikke noen 
endringer i hvordan forsikringstakere som overføres 
fra AEL til AA, blir betjent etter den foreslåtte 
overføringen. 

9. AIU-forsikringstakere 

Jeg mener at sikkerheten som gis til AIU-
forsikringstakere, ikke vil bli vesentlig negativt 
påvirket av den foreslåtte overføringen.   

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 Tilnærmingen og metodikken som brukes til å 
beregne forsikringsprovisjoner og nivået av reserver 
som innehas av AIU, støttes av mine egne 
uavhengige projeksjoner. 

 Ytterligere støtte er gitt av resultatene fra en 
uavhengig ekstern reservegjennomgang og en 
ytterligere uavhengig ekstern tilsynsvurdering. 

 AIU har ingen planer om å endre tilnærmingen for 
hvordan forsikringsprovisjoner blir angitt. 

 Reserveringsprosessen og -styringen for AIU vil 
være vesentlig uendret etter overføring. 

 SCR-dekningsraten for AIU-forsikringstakere 
forventes å reduseres fra 160 % til 150 % som følge 
av den foreslåtte overføringen.   Jeg anser ikke at 
forsikringstakerne vil bli vesentlig negativt påvirket 
av denne nedgangen, ettersom AIU vil være godt 
balanseført og dekningsforholdet forblir over AIUs 
risikoappetitt.  

 AIUs dekningsgrad forventes å gå tilbake til 
forhåndsoverføringsnivåene innen september 2021, 
forutsatt at alle overføringer fortsetter som planlagt.   

 Nivået av forskriftsmessig kapital som holdes på 1-
års standardformelgrunnlaget er støttet av hensyn til 
kapital på 1 år og ultimat grunnlag ved bruk av en 
økonomisk kapitalmodell og stresscenarioer. 

I min mening forventes ingen vesentlige innvirkning 
på servicestandarder for disse forsikringstakerne etter 
den foreslåtte overføringen. 

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 AIU planlegger ikke noen vesentlige endringer i 
hvordan virksomheten skal drives.  Det er i 
særdeleshet ingen planer om å endre hvordan AIUs 
forsikringstakere betjenes etter den foreslåtte 
overføringen. 

10. AA-forsikringstakere 

Jeg mener at sikkerheten som gis til AA-
forsikringstakere, ikke vil bli vesentlig negativt 
påvirket av den foreslåtte overføringen.   

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 AA har ingen planer om å endre tilnærmingen for 
hvordan forsikringsprovisjoner blir angitt. 

 Reserveringsprosessen og -styringen for AA vil være 
vesentlig uendret etter overføring.   

 SCR-dekningsraten for AA-forsikringstakere 
forventes å reduseres fra 145 % til 150 % som følge 
av den foreslåtte overføringen.  AA vil være godt 
balanseført og dekningsraten er over AAs 
risikoappetitt.    

 Nivået av forskriftsmessig kapital som holdes på 1-
års standardformelgrunnlaget støttes av hensynet til 
kapitalkrav i sammenligning av innvirkningen av 
stresscenarioer, inkludert reserveforverring og 
reassurandørmislighold. 

I min mening forventes ingen vesentlige innvirkning 
på servicestandarder for disse forsikringstakerne etter 
den foreslåtte overføringen. 

Oppsummeringsbegrunnelse: 

 AA planlegger ikke noen vesentlige endringer i 
hvordan virksomheten skal drives.  Det er i 
særdeleshet ingen planer om å endre hvordan AA-
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forsikringstakere betjenes etter den foreslåtte 
overføringen.   

11. Reassurandører 

I min mening vil reassurandører som har kontrakter 
med AEL og overføres til AIU og AA som en del av 
den foreslåtte overføringen, ikke bli vesentlig negativt 
påvirket av den foreslåtte overføringen:  

Oppsummeringsbegrunnelse:  

 Eksponering overfor krav som dekkes av AEL-
reassurandører, vil ikke endres etter den foreslåtte 
overføringen, og forsikringsgiverne vil fortsatt måtte 
betale ut de samme kravbeløpene med hensyn til de 
samme hendelsene som før den foreslåtte 
overføringen. 

 

12. Permutasjoner av andre overføringer 

Det er AmTrust sin intensjon at hvis noen av de andre 
AmTrust-overføringene eller deler av den foreslåtte 
overføringen ikke blir sanksjonert, vil AmTrust gå videre 
med de godkjente overføringene, eller den delen av den 
foreslåtte overføringen som blir godkjent.  Jeg har vurdert 
de forskjellige permutasjonene av overføringer som ikke 
går som planlagt, og fastsetter konklusjonene mine på 
dette nedenfor fra perspektivet til de seks gruppene av 
berørte parter og de tre andre planlagte overføringene. 

1: AEL-forsikringstakere som ikke skal overføres 

Hvis bare AEL til AIU-elementet i overføringen fortsetter, 
vil AELs forsikringstakere være vesentlig upåvirket, da 
AELs risikoprofil som en flerlinjet forsikringsgiver forblir 
bredt uendret da det bare er en relativt liten del av AEL-
virksomheten som overføres til AIU. 

Hvis bare AEL til AA-elementet i overføringen går videre, 
vil ikke AEL-forsikringstakere bli eksponert for 
langtidseffekten av virksomheten for medisinsk mislighold, 
men vil miste mangfoldsfordelen av denne porteføljen.  
Samlet opptrer disse to elementene i forskjellige retninger.  

Hvis ingen av overføringene går videre, påvirkes ikke 
AEL-forsikringstakere. 

2: Forsikringstakere som skal overføres fra AEL til AIU 

Virksomheten som overføres fra AEL til AIU, er tilsvarende 
ikke-britisk europeisk virksomhet som allerede er skrevet 
av AIU.  Derfor forventes ikke risikoprofilen å endres 
vesentlig for disse forsikringstakerene om overføringen 
går videre eller ikke. Det vil være eksponering for den 
italienske virksomheten for medisinsk mislighold i AIU hvis 
AIU til AA-overføringen ikke går videre, men AEL-
forsikringstakere er allerede eksponert for denne 
virksomheten innenfor AEL før overføringen.  

3: Forsikringstakere som skal overføres fra AEL til AA 

Virksomheten som overføres fra AEL til AA, og også fra 
AIU til AA, er en italiensk virksomhet for medisinsk 
mislighold, i likhet med det som allerede er skrevet i AA.  
Hvis denne overføringen ikke går videre, vil 
overføringsforsikringstakerne fortsette å dra nytte av 
mangfoldet som en del av en flerlinjet forsikringsgiver 
innen AEL.   

4: AIU-forsikringstakere 

AIU forsikringstakere eksponeres for AEL- og AMIL-
porteføljene som overføres inn og kausjonist-porteføljen 
som overføres ut til LMIE.  Risikoprofilen til AIU forventes 
ikke å endres vesentlig i tilfelle en kombinasjon av disse 
overføringene da virksomheten som overføres, er lik den 
som allerede er skrevet av AIU. Jeg kommenterer videre 
om overføringene som påvirker AIU-forsikringstakere 
nedenfor. 

5: AA-forsikringstakere 

AA skriver en portefølje av italiensk virksomhet for 
medisinsk mislighold, dvs. samme virksomhet som vil bli 
overført fra både AEL og AIU. Dermed forventes 
risikoprofilen av AA som en enkeltlinjet forsikringsgiver å 
være den samme enten én av eller begge overføringene 
er vellykkede, selv om volumet av reserver vil være 
annerledes. 

Hvis ingen av overføringene går videre, påvirkes ikke AA-
forsikringstakere. 

6: Forsikringsselskaper hvis kontrakter overføres som 
en del av overføringene  

Eksponering overfor krav som dekkes av reassurandører, 
vil ikke endres etter enhver delvis eller fullstendig fullføring 
av den foreslåtte AmTrust-overføringen, og 
forsikringsgiverne vil fortsatt måtte betale ut de samme 
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kravbeløpene med hensyn til de samme hendelsene som 
før overføringen. Reassurandører er derfor eksponert for 
de samme risikoene under enhver kombinasjon av 
overføringene. 

7: AIU til AA-overføring 

Denne overføringen forventes å bli fullført 1. juli 2020, dvs. 
samme dato som den foreslåtte overføringen. Den 
vellykkede fullføringen av denne overføringen påvirker 
AIU- og AA-forsikringstakerne som beskrevet ovenfor.   

8: AMIL til AIU-overføring 

Denne overføringen forventes å fullføres 1. oktober 2020, 
dvs. etter alle de andre AmTrust-overføringene. 
Virksomheten som overføres er boliglånsforsikring som 
allerede er skrevet av AIU, og er en relativt liten mengde 
virksomhet sammenlignet med AIU samlet.   Derfor 
forventes ikke risiko profilen til AIU å endres vesentlig.  
Denne overføringen vil kun påvirke AIU og ikke AEL eller 
AA.  

9: AIU til LMIE-overføring 

Denne overføringen forventes å fullføres 31. mars 2020, 
dvs. før de andre AmTrust-overføringene. Det vil ikke 
vesentlig påvirke de andre AmTrust-overføringene om det 
går fremover eller ikke, ettersom virksomheten som 
overføres allerede er 100 % forsikret av LMIE. 
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13. Ytterligere informasjon og neste trinn 

Ytterligere detaljer om mine konklusjoner, og annen 
støtteinformasjon, er beskrevet i den fullstendige 
ordningsrapporten. 

Jeg vil gjennomgå disse konklusjonene og utarbeide en 
supplerende rapport før domstolen vurderer den endelige 
godkjenningen av den foreslåtte overføringen ved 
sanksjonshøringen.  Formålet med tilleggsrapporten er å 
bekrefte og/eller oppdatere mine konklusjoner basert på 
eventuelle nye opplysninger eller problemer som oppstår. 

Stewart Mitchell 

Fellow ved Institute and Faculty of Actuaries 

tirsdag 3. mars 2020 
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