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THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

HIERBIJ WORDT DE KENNISGEVING GEDAAN dat Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’) (de ‘Overdrager’) en Hiscox S.A. (‘HSA’) 
(de ‘Begunstigde’) bij het Hooggerechtshof van Engeland en Wales een verzoek hebben ingediend (het ‘Hooggerechtshof’), conform 
paragraaf 107(1) van de Financial Services and Markets Act 2000 (de ‘Wet’) onder paragraaf 111(1) van de Wet die een Overdrachtsregeling 
voor verzekeringsactiviteiten goedkeurt (de ‘Regeling’) voor de overdracht aan HSA van bepaalde algemene verzekeringszaken die 
werden uitgevoerd door HIC (de ‘Over te dragen Bedrijfsactiviteiten’) en voor het opstellen van andere opdrachten in verband met de 
implementatie van de Regeling onder paragraaf 112 van de wet.

Indien de Regeling door het Hooggerechtshof wordt goedgekeurd, resulteert dit in de overdracht aan HSA van alle contracten, vastgoed, 
activa en passiva die betrekking hebben op de Over te dragen Bedrijfsactiviteiten en dienovereenkomstig, tenzij anderszins in de Regeling 
voorzien, dienen de betalingen met betrekking tot polissen die niet langer onder de Over te dragen Bedrijfsactiviteiten vallen, worden 
afgehandeld door HSA zodra de overdracht van kracht is.

Exemplaren van de voorwaarden van de Regeling, die zijn voorbereid door een onafhankelijke expert in overeenstemming met paragraaf 
109 van de Wet (Het “Rapport van de Onafhankelijke Expert”), exemplaren van brieven die aan polishouders zijn verzonden, een 
verklaring over de voorwaarden van de Regeling en een samenvatting van het Rapport van de Onafhankelijke Expert treft u aan onder 
www.hiscoxgroup.com/partvii. 

U kunt tevens gratis exemplaren aanvragen door contact op te nemen met HIC of HSA via het telefoonnummer of adres dat u aantreft 
onder de publicatiedatum van deze kennisgeving tot aan de datum waarop deze indiening wordt gehoord door de rechtbank. Deze 
documenten, overige documenten die betrekking hebben op de Regeling (waaronder andere actuariële rapporten en een document met 
vragen en antwoorden:) en meer nieuws wordt geplaatst op de website die u kunt raadplegen voor updates. 

Alle vragen of zorgen met betrekking tot de voorgestelde overdracht dient u te richten aan HIC of HSA via het volgende telefoonnummer, 
e-mailadres of postadres:

Deze indiening wordt op 14 december 2018 behandeld in een hoorzitting in de Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL. Indien 
deze door het Hooggerechtshof wordt goedgekeurd, wordt momenteel voorgesteld dat de Regeling van kracht wordt om 00:01 uur BST 
op 1 januari 2019.

Eenieder die beweert dat hij of zij nadelige gevolgen zou ondervinden door de uitvoering van de Regeling heeft het recht om de 
hoorzitting bij te wonen en hun meningen ofwel persoonlijk of door een juridische vertegenwoordiger kenbaar te maken. 

Eenieder die voornemens is om het voornoemde zitting bij te wonen (maar daartoe niet verplicht is), wordt verzocht om, zo spoedig 
mogelijk kennisgeving van dit voornemen te geven en bij voorkeur vijf werkdagen voor de hoorzitting van 14 december 2018, waarin hun 
redenen vanwege bezwaar uiteen worden gezet jegens HIC of HSA door het bovenstaande nummer te bellen of te schrijven naar het 
bovenstaande contactadres.

Eenieder die beweert nadelige gevolgen van de Regeling te zullen ondervinden, maar niet van voornemens is om de hoorzitting bij te 
wonen, kan ook verklaringen indienen over de Regeling door zo spoedig mogelijk maar ten minste vijf werkdagen voor de hoorzitting op 
14 december 2018, kennisgeving van dergelijke verklaringen te geven, door het bovenstaande nummer te bellen of schriftelijk naar het 
bovenstaande contactadres.
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