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VEDRØRENDE SAGEN OM HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED

-og-

VEDRØRENDE SAGEN OM HISCOX S.A.

-og-

VEDRØRENDE SAGEN OM KAPITEL VII AF
LOVEN OM FINANSIELLE SERVICEYDELSER OG MARKEDER 2000

HERMED MEDDELES DET, at Hiscox Insurance Company Limited (“HIC”) (“Overføreren af forsikringsvirksomheden”) 
og Hiscox S.A. (“HSA”) (“Modtageren af den overførte forsikringsvirksomhed”) har indgivet en ansøgning til Højesteret 
i England og Wales (“Højesteret”), i henhold til kapitel 107(1) af Loven om finansielle serviceydelser og markeder af 2000 
(“Loven”) om en retskendelse under kapitel 111(1) af Loven, som godkender en forsikringsoverførselsordning 
(“Ordningen”) for overførslen til HSA af visse dele af den generelle forsikringsvirksomhed, der drives af HIC (“Overføreren 
af forsikringsvirksomheden””) og om yderligere retskendelser i forbindelse med gennemførslen af ordningen under 
Lovens kapitel 112.

Hvis ordningen godkendes af domstolen, vil det føre til overførslen til HSA af alle kontrakter, ejendomme, aktiver og 
passiver i forbindelse med den overførte forsikringsvirksomhed, og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i ordningen, 
vil betalinger i forbindelse med forsikringer omfattet af den overførte forsikringsvirksomhed derefter blive administreret af 
HSA.

Kopier af den uafhængige ekspertiserapport om vilkårene for forsikringsoverførselsordningen, som er udarbejdet i 
henhold til afsnit 109 af loven (den uafhængige ekspertiserapport), kopier af breve sendt til forsikringstagerne, en 
erklæring, der opridser vilkårene for ordningen og en sammenfatning af den uafhængige ekspertiserapport, samt kopier 
af dokumentet om forsikringsoverførselsordningen kan downloades fra www.hiscoxgroup.com/partvii. Gratis kopier kan 
rekvireres ved at kontakte HIC eller HSA på telefonnummeret eller adressen angivet nedenfor fra datoen for offentliggørelsen 
af denne meddelelse til den dag, hvor ansøgningen behandles i retten. Disse dokumenter, andre dokumenter i forbindelse 
med ordningen (herunder andre aktuarrapporter samt et dokument med spørgsmål og svar) og andre nyheder om 
ordningen vil blive offentliggjort på hjemmesiden, som kan tjekkes løbende for opdateringer.
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Ansøgningen vil blive behandlet i The Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL d. 14. december 2018. Hvis den 
godkendes af domstolen, foreslås det på nuværende tidspunkt, at ordningen vil træde i kraft kl. 00.01 (britisk sommertid) 
d. 1. januar 2019.

Enhver person, der påstår, at han eller hun vil blive negativt påvirket af ordningens gennemførsel har ret til at 
deltage i høringen og udtrykke sine synspunkter, enten personligt eller gennem en juridisk repræsentant.

Enhver person, som vil deltage, bedes (men er ikke forpligtet til at) informere os om sin hensigt hurtigst muligt, helst 
mindst fem hverdage før høringen d. 14. december 2018, og begrunde deres indsigelse til HIC eller HSA ved at ringe til 
nummeret ovenfor eller ved at skrive til kontaktadressen.

Enhver person, der påstår, at han eller hun vil blive negativt påvirket af ordningens gennemførsel, men ikke ønsker at 
møde op til høringen, kan også bidrage med synspunkter om ordningen ved at informere os hurtigst muligt, helst mindst 
fem hverdage før høringen d. 14. december 2018, ved at ringe til nummeret ovenfor eller ved at skrive til kontaktadressen.


