
CR-2018-001740 

THE HIGH COURT OF JUSTICE 

BUSINESS AND PROPERTY COURT 

OF ENGLAND AND WALES -TUOMIOISTUIMESSA 

COMPANIES COURT (ChD) 

KOSKIEN HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED -YHTIÖTÄ 

-ja- 

KOSKIEN HISCOX S.A. -YHTIÖTÄ 

-ja- 

KOSKIEN VUONNA 2000 RAHOITUSPALVELUISTA 
JA -MARKKINOISTA ANNETUN LAIN OSAA VII 

 
ILMOITAMME TÄTEN, että Hiscox Insurance Company Limited (HIC, siirtäjä) ja Hiscox S.A. (HSA, siirronsaaja) ovat jättäneet High Court of 

Justice of England and Wales -tuomioistuimelle (the High Court) vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (laki) kohdan 

107(1) mukaisesti saman lain kohdan 111(1) mukaisen hakemuksen vakuutusliiketoiminnan siirtojärjestelystä (siirtojärjestely) HSA:lle koskien 

HIC:n tiettyjä yleisluontoisia vakuutusliiketoimia (siirrettävä liiketoiminta) sekä siihen liittyvistä järjestelyistä siirtojärjestelyn toteuttamiseksi lain 

kohdan 112 mukaisesti. 

Jos tuomioistuin hyväksyy siirtojärjestelyn johtaa se siirrettävän liiketoiminnan kaikkien sopimusten, omaisuuden ja velvoitteiden siirtoon HSA:lle, 

jolloin siirron toteuduttua kaikki siirrettävän liiketoiminnan maksut siirtyvät HSA:n vastuulle, ellei siirtojärjestelyssä muuta sovita. 

Siirtojärjestelyn ehtoja koskeva riippumattoman asiantuntijan lainkohdan 109 mukainen selvitys (riippumattoman asiantuntijan selvitys), 

vakuutuksenottajille lähetetyt kirjeet, siirtojärjestelyn ehtoja koskeva ilmoituksemme sekä yhteenveto riippumattoman asiantuntijan selvityksestä, 

kuten myös itse siirtoasiakirja, ovat nähtävillä osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii. Asiakirjoista voi myös saada ilmaisen kopion ottamalla 

yhteyttä HIC:iin tai HSA:aan alla olevaan puhelinnumeroon tai osoitteeseen tämän ilmoituksen päivämäärästä lähtien tuomioistuimen 

käsittelypäivämäärään saakka. Nämä asiakirjat, muut siirtojärjestelyyn liittyvät asiakirjat (kuten muut aktuaariraportit sekä kysymykset ja vastaukset 

-asiakirja) sekä mahdolliset muut siirtojärjestelyä koskevat uutiset lisätään verkkosivulle, jolla vierailemalla asiassa voi pysyä ajan tasalla.  

Kaikki suunniteltua siirtoa koskevat kysymykset ja huolenaiheet tulee lähettää HIC:lle tai HSA:lle alla olevaan puhelinnumeroon, 

sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. 
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Hakemus on määrä käsitellä 14. joulukuuta 2018 osoitteessa the Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Jos High Court -tuomioistuin 

hyväksyy hakemuksen, se astuu suunnitelman mukaan voimaan klo 00.01 BST 1. tammikuuta 2019. 

Kaikilla, jotka uskovat siirtojärjestelyn toteutumisen olevan heidän etujensa vastaisen, on oikeus olla läsnä käsittelyssä sekä ilmaista 

mielipiteensä joko henkilökohtaisesti tai oikeusavustajan kautta.  

Kaikkia, jotka aikovat osallistua käsittelyyn, pyydetään (mutta ei velvoiteta) ilmoittamaan aikomuksestaan HIC:lle tai HSA:lle puhelimitse tai kirjeitse 

yllä olevia yhteystietoja käyttäen mahdollisimman pian ja mieluiten vähintään viisi työpäivää ennen käsittelyä 14. joulukuuta 2018, sisältäen 

vastalauseen perustelut. 

Ne, jotka uskovat siirtojärjestelyn olevan heidän etujensa vastaisen, mutta jotka eivät aio itse osallistua käsittelyyn, voivat osallistua siirtojärjestelyn 

käsittelyyn avustajan kautta, jolloin heitä pyydetään ilmoittamaan asiasta mahdollisimman pian, ja mieluiten vähintään viisi työpäivää ennen 

käsittelyä 14. joulukuuta 2018 soittamalla yllä olevaan puhelinnumeroon tai kirjoittamalla yllä olevaan osoitteeseen. 
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