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I DEN BRITISKE LANDSRET (HIGH COURT OF JUSTICE) 

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES (EN UNDERAFDELING) 

COMPANIES COURT (ChD) 

 

 

 

I SAGEN VEDRØRENDE AMTRUST EUROPE LIMITED 

 

- og     - 

 

I SAGEN VEDRØRENDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 

- og     - 

 

I SAGEN VEDRØRENDE AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

- og     - 

 

I SAGEN VEDRØRENDE 

DEN BRITISKE LOV OM FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG MARKEDER AF 2000 (THE UK 

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000). 

 

 

Det meddeles herved, at der den 11. marts 2020 blev indgivet en begæring i henhold til § 107 i 

Financial Services and Markets Act 2000 (loven) til High Court of Justice, Business and Property 

Courts of England and Wales, Companies Court (Chd) i London, Storbritannien, af AmTrust Europe 

Limited (AEL), AmTrust International Underwriters dac (AIU) og AmTrust Assicurazioni s.p.a. 

(AmTrust Italy) (under et kaldet AmTrust) om afsigelse af kendelse:  

 

(1) i henhold til § 111 i loven om godkendelse af en ordning (ordningen) vedrørende overdragelse 

til: 

 

a) AmTrust Italy af hele AEL's 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 virksomhed, der vedrører lægelig 

fejlbehandling), og 

b) AIU af hele den generelle forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (bortset fra den del af 

virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling), som befinder sig i Det Europæiske 

Økonomiske Område, undtagen Storbritannien (EØS30), som AEL har tegnet og/eller påtaget 

sig fra Storbritannien og via AEL's afdelinger i Italien og Sverige (og hvis kun en del af policen 

vedrører EØS30, så vil kun den del af policen blive overdraget), og 

 

(2) eventuelle tilhørende bestemmelser i forbindelse med ordningen i henhold til lovens § 112 og 

112A. 

 

En kopi af rapporten med vilkårene for ordningen, der er udarbejdet i henhold til lovens § 109 af en 

uafhængig ekspert (rapport om ordningen), en erklæring, der angiver vilkårene for ordningen og en 

sammenfatning af rapporten om ordningen, samt dokumentet vedrørende ordningen, kan fås uden 

beregning ved at kontakte AmTrust på de telefonnumre eller adresser, der er anført nedenfor. Disse 

dokumenter og andre tilhørende dokumenter, herunder kopier af meddelelser til forsikringstagere, 
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findes også på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Denne hjemmeside 

vil blive opdateret med centrale ændringer til den foreslåede overdragelse.   

 

Eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende den foreslåede ordning skal rettes til AmTrust pr. 

e-mail til partvii@amtrustgroup.com, pr. telefon på +44 (0)333 234 3454 (åbent kl. 9-17 (britisk tid), 

mandag til fredag (helligdage undtaget) eller ved at skrive til: (i) Amtrust International (Portfolio 

Transfers), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, Storbritannien, (ii) Amtrust 

International (Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Irland, eller (iii) Amtrust International 

(Portfolio Transfers), 14, Via Clerici, 20121, Milano, Italien. 

 

Hvis du har en police hos AEL, AIU eller AmTrust Italy, bedes du oplyse dit policenummer ved 

henvendelsen. Du kan finde nummeret i din police eller tilhørende korrespondance. 

 

Begæringen behandles af High Court of Justice of Justice of England and Wales, 7 Rolls 

Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien, den 24. juni 2020. Enhver person, som 

mener, at vedkommende ville blive negativt påvirket ved gennemførelse af ordningen, eller ønsker at 

gøre indsigelse mod ordningen, kan give møde ved retsmødet og tilkendegive deres synspunkter, 

enten selv eller repræsenteret ved en anden person. Vi anmoder om, at enhver, som påtænker at 

gøre dette, informerer AmTrust på den adresse, der er angivet ovenfor, skriftligt og hurtigst muligt og 

meget gerne inden den 17. juni 2020, inklusive en beskrivelse af deres indsigelse. Det vil gøre det 

muligt for AmTrust at give meddelelse om eventuelle ændringer af retsmødet og eventuelt at 

adressere eventuelle bekymringer, der er fremkommet forud for retsmødet.   

 

Enhver person, som gør indsigelse mod eller mener, de vil blive negativt påvirket af ordningen, men 

som ikke har til hensigt at deltage i høringen, kan fremsætte sådanne tilkendegivelser vedrørende 

ordningen skriftligt over for AmTrust på den adresse, der er anført ovenfor, eller ved at ringe til de 

telefonnumre, der er anført ovenfor, i hvert enkelt tilfælde hurtigst muligt og meget gerne inden den 

17. juni 2020.  

 

AmTrust orienterer den britiske tilsynsmyndighed (UK's Financial Conduct Authority) og den britiske 

kontrolmyndighed (Prudential Regulation Authority) om eventuelle indsigelser, der er fremsat forud for 

retsmødet, uanset hvorvidt den person, der har fremsat indsigelsen, påtænker at deltage i retsmødet.  

 

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

Advokater for AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac og AmTrust 

Assicurazioni s.p.a.  
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