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IN DE ZAAK VAN HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED 

-en-

IN DE ZAAK VAN HISCOX S.A.

-en-

IN DE ZAAK VAN PART VII VAN

DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

KENNISGEVING WORDT HIERBIJ GEDAAN dat Hiscox Insurance Company Limited (“HIC”) (de”Overdrager”) en 
Hiscox S.A. (“HSA”) (de”Overnemer”) een verzoek hebben ingediend bij het Hooggerechtshof van Engeland en Wales 
(de “Rechtbank”) overeenkomstig artikel 107, lid 1, van de Financial Services and Markets Act 2000 (de “Wet”) om een 
vonnis te betekenen op grond van artikel 111, lid 1, van de Wet voor goedkeuring van een regeling voor de overdracht 
van verzekeringsactiviteiten (de “Regeling”) betreffende de overdracht van bepaalde algemene verzekeringen van HIC (de 
Over te dragen Activiteiten) aan HSA en voor het nemen van aanvullende besluiten in verband met de uitvoering van de 
regeling op grond van artikel 112 van de Wet.

Indien de Regeling door de Rechtbank wordt goedgekeurd, zal dit resulteren in de overdracht aan HSA van alle contracten, 
eigendommen, activa en verplichtingen die betrekking hebben op de over te dragen activiteiten en derhalve zullen, tenzij 
in de Regeling anders is bepaald, betalingen uit hoofde van de polissen die de over te dragen activiteiten omvatten, bij het 
van kracht worden van de overdracht door HSA worden afgehandeld.

Kopieën van het door een onafhankelijke expert, in overeenstemming met artikel 109 van de Wet, opgestelde verslag over 
de voorwaarden van de Regeling (het “Onafhankelijk Expertenverslag”), kopieën van de aan verzekerden gezonden 
brieven, een verklaring met de voorwaarden van de Regeling en een samenvatting van het Onafhankelijk Expertenverslag, 
alsmede kopieën van het Regelingsdocument zelf, zijn verkrijgbaar op www.hiscoxgroup.com/partvii. 

Kopieën kunnen ook kosteloos worden aangevraagd door contact op te nemen met de HIC of de HSA op onderstaand 
telefoonnummer of adres, vanaf de datum van publicatie van deze mededeling tot de datum waarop het verzoek door de 
Rechtbank wordt behandeld. Deze documenten, andere documenten die betrekking hebben op de Regeling (waaronder 
andere actuariële verslagen en een document met vragen en antwoorden) en al het verdere nieuws over de Regeling zullen 
op de website worden geplaatst en kunnen worden gecontroleerd op updates. 

Vragen of problemen met betrekking tot de voorgestelde overdracht dienen te worden doorgegeven aan HIC of HSA onder 
gebruikmaking van het volgende telefoonnummer, e-mail- of postadres:

Het verzoek zal op 14 december 2018 worden behandeld in de Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL. Na 
goedkeuring door de Rechtbank wordt momenteel voorgesteld de Regeling op 1 januari 2019 om 00:01 BST in werking 
te laten treden.

Eenieder die beweert nadelige gevolgen te ondervinden van de uitvoering van de Regeling, heeft het recht om de 
hoorzitting bij te wonen en zijn standpunt persoonlijk of via een wettelijke vertegenwoordiger kenbaar te maken. 

Een ieder die voornemens is de hoorzitting bij te wonen wordt verzocht (maar is daartoe niet verplicht) dit voornemen zo 
spoedig mogelijk en bij voorkeur uiterlijk vijf werkdagen voor de zitting van 14 december 2018 onder opgave van redenen 
aan HIC of HSA kenbaar te maken door middel van een telefonisch contact op bovenstaand nummer of schriftelijk aan 
bovenstaand contactadres.

Eenieder die beweert nadelige gevolgen te ondervinden van de Regeling, maar niet van plan is om de hoorzitting bij 
te wonen, kan ook opmerkingen over de Regeling indienen door deze zo snel mogelijk en bij voorkeur ten minste vijf 
werkdagen voor de hoorzitting op 14 december 2018 aan te melden, door middel van telefonisch contact op bovenstaand 
nummer of schriftelijk aan bovenstaand contactadres.
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