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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 DEL VII I STORBRITANNIENS FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

(LAG FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER OCH MARKNADER) 

 SAMMANFATTNING AV PLANEN  

 

1 Inledning 

1.1 AmTrust Europe Limited (AEL) föreslår överföring till: 

(a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. av all företagets italienska verksamhet rörande medicinsk 

felbehandling (vilket omfattar alla ytterligare typer av täckning enligt försäkringar för 

medicinsk felbehandling) (Verksamhet rörande medicinsk felbehandling), och 

(b) AmTrust International Underwriters DAC av all generell (åter)försäkringsverksamhet 

(annan än Verksamhet rörande medicinsk felbehandling) som företaget har tecknat 

och/eller övertagit som berör risker som är belägna i det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet exklusive Storbritannien (EEA30), med undantag för att när en 

försäkring berör risker som är belägna både i EEA30 och utanför EEA30, kommer endast 

den del av försäkringen som berör EEA30 att överföras till AIU (EEA30-verksamhet), 

tillsammans Verksamhet som överförs. 
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1.2 Överföringen av den Verksamhet som överförs (Överföringen) skall åvägabringas genom ett 

försäkringsbolags överföringsplan (Planen). Planen kommer att verkställas via High Court of 

Justice in England (Högsta domstolen i England) (Högsta domstolen) i enlighet med del VII i 

Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000. 

1.3 Detta dokument ger en sammanfattning av Planens effekt. 

1.4 Detta dokument är bara en sammanfattning. Den fullständiga Planen kommer att finnas 

tillgänglig på AmTrusts webbplats och papperskopior kommer att vara tillgängliga kostnadsfritt 

(se punkt 5 nedan för mer information).   

2 Bakgrund för AEL, AIU och AmTrust Italy 

2.1 AEL är ett företag som är inkorporerat i England och Wales med registreringsnummer 1229676. 

AEL har sitt säte på 10:e våningen, Market Square House, Saint James's Street, Nottingham, 

Nottinghamshire, NG1 6FG, Storbritannien. AEL är auktoriserat och reglerat av den brittiska 

tillsynsmyndigheten PRA (Prudential Regulation Authority) och regleras även av den brittiska 

finansiella tillsynsmyndigheten FCA (Financial Conduct Authority).  

2.2 AIU är ett företag som är inkorporerat i Irland med registringsnummer 169384. AIU har sitt säte 

på 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. AIU är auktoriserat och reglerat av Irlands 

centralbank. 

2.3 AmTrust Italy är ett företag som är inkorporerat i Italien med registreringsnummer 1917540518. 

AmTrust Italy har sitt säte på 14, Via Clerici, 20121 Milan, Italien. AmTrust Italy regleras av det 

italienska institutet för tillsyn av försäkringar IVASS. 

3 Planens process och tidsramar 

3.1 De föreslagna tidsramarna för Planen är: 

Viktiga milstolpar  

Förhandling vid Högsta domstolen 24 juni 2020 

Föreslaget ”Ikraftträdandedatum” (när EEA30-verksamheten 
kommer att överföras till AIU och Verksamhet rörande 
medicinsk felbehandling kommer att överföras till AmTrust 
Italy) 

00:01 GMT den 1 juli 2020  

 
3.2 Planen kommer inte att verkställas om den inte godkänns av Högsta domstolen den 24 juni 

2020. 

3.3 Om Högsta domstolen förelägger några ändringar eller villkor i den föreslagna Planen kommer 

Planen inte att träda i kraft om inte AEL, AIU och AmTrust Italy samtycker. 
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4 Sammanfattning av Planen 

4.1 Nedan följer en sammanfattning av Planens huvudpunkter.  Som nämnts ovan är den 

fullständiga versionen av Plandokumentet tillgänglig kostnadsfritt (se punkt 5 nedan för mer 

information). 

4.2 Dessutom har AEL, AIU och AmTrust Italy förberett en rad meddelanden till försäkringstagare 

som finns tillgängliga på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

Planens effekt 

4.3 Som anges ovan är Planen avsedd att överföra all EEA30-verksamhet från AEL till AIU och all 

Verksamhet rörande medicinsk felbehandling från AEL till AmTrust Italy. 

Anspråk som betalas av AIU eller AmTrust Italy efter Ikraftträdandedatumet 

4.4 Avsikten är att från och med Ikraftträdandedatumet 

(a) skall alla rättigheter och förpliktelser som följer av EEA30-verksamheten automatiskt 

överföras till AIU vilket innebär att de inte längre ligger på AEL. Detta innebär att AIU 

ansvarar för att betala alla anspråk och uppfylla alla andra förpliktelser som tidigare var 

AEL:s förpliktelser beträffande EEA30-verksamhet och 

(b) alla rättigheter och förpliktelser som följer av Verksamhet rörande medicinsk 

felbehandling automatiskt överförs till AmTrust Italy vilket innebär att de inte längre ligger 

på AEL. Detta innebär att AmTrust Italy kommer att ansvara för att betala alla anspråk 

och uppfylla alla andra förpliktelser som tidigare var AEL:s förpliktelser beträffande 

Verksamhet rörande medicinsk felbehandling. 

Undantag 

4.5 Trots den avsikt som förklaras i punkt 4.4 ovan kan det finnas ett litet antal försäkringar som 

faller utanför Planen. Dessa är då ”Uteslutna försäkringar” eller ”Resterande försäkringar”, vilka 

beskrivs mer utförligt i den fullständiga versionen av Planen. Eventuella Resterande 

försäkringar med avseende på EEA30-verksamhet kommer att överföras till AIU så snart som 

möjligt efter Ikraftträdandedatumet. Eventuella Resterande försäkringar med avseende på 

Verksamhet rörande medicinsk felbehandling kommer att överföras till AmTrust Italy så snart 

som möjligt efter Ikraftträdandedatumet. 

Inga ändringar av försäkringsvillkor 

4.6 Det kommer inte att ske några ändringar av villkoren för de försäkringar som skall överföras, 

förutom att försäkringsgivaren i fråga om EEA30-verksamhet kommer att vara AIU och inte AEL 
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och försäkringsgivaren i fråga om ärenden rörande Verksamhet rörande medicinsk 

felbehandling kommer att vara AmTrust Italy och inte AEL. 

Administrering av försäkring 

4.7 AIU kommer att administrera EEA30-verksamhet och AmTrust Italy kommer att administrera 

Verksamhet rörande medicinsk felbehandling i stort sett på samma sätt som dessa för 

närvarande administreras av AEL, i enlighet med AmTrust-koncernens nuvarande system, 

policyer och rutiner för den europeiska verksamheten (enligt hur densamma kan uppdateras då 

och då).   

4.8 Planen bör därför inte ha någon inverkan på hur försäkringen administreras för den Verksamhet 

som överförs. 

Kontinuitet i förfaranden eller rättstvister 

4.9 Från och med Ikraftträdandedatumet skall alla pågående förfaranden eller rättstvister som väcks 

av eller mot AEL i samband med EEA30-verksamhet föras vidare av eller mot AIU och AIU skall 

ha rätt till allt försvarsmaterial samt alla anspråk, motkrav och kvittningsrätter som skulle ha varit 

tillgängliga för AEL. Från och med Ikraftträdandedatumet skall alla domslut, uppgörelser, 

förelägganden eller tilldelningar enligt gällande eller tidigare förfaranden som erhållits av eller 

mot AEL beträffande EEA30-verksamhet vara verkställbara av eller mot AIU i stället för AEL. 

4.10 Från och med Ikraftträdandedatumet skall alla pågående förfaranden eller rättstvister som 

väckts av eller mot AEL i samband med Verksamhet rörande medicinsk felbehandling drivas 

vidare av eller mot AmTrust Italy och AmTrust Italy skall ha rätt till allt försvarsmaterial samt alla 

anspråk, motkrav och kvittningsrätter som skulle ha varit tillgängliga för AEL. Från och med 

Ikraftträdandedatumet skall alla domslut, uppgörelser, förlägganden eller tilldelningar enligt 

gällande eller tidigare förfaranden som erhållits av eller mot AEL beträffande Verksamhet 

rörande medicinsk felbehandling vara verkställbara av eller mot AmTrust Italy i stället för AEL. 

Kostnader och utgifter 

4.11 Inga kostnader eller utgifter som härrör till utarbetandet av Planen eller förfarandet i Högsta 

domstolen skall betalas av försäkringstagarna. 

5 Mer information  

Om du har ytterligare frågor eller kräver en fullständig version av Planen kan du: 

 besöka amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers  

 ringa oss på +46 (0)1055 172 42  (telefontid mellan 09:00 till 17:00 [svensk tid], 

exklusive helgdagar) [AW1] 
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 skriva till oss på  

 AmTrust International (portföljöverföringar) 

Exchequer Court 

33 St Mary Axe 

London EC3A 8AA 

Storbritannien 

 AmTrust International (portföljöverföringar) 

6-8 College Green 

Dublin 2 

Irland eller 

 AmTrust International (portföljöverföringar) 

14, Via Clerici 

20121 Milan 

Italien eller 

 skicka oss en e-post på: partvii@amtrustgroup.com. 

Om du har några allmänna frågor om din försäkring ska du kontakta din vanliga AmTrust- eller 

mäklarkontakt.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

