I HIGH COURT OF JUSTICE (HØYESTERETT)
DOMSTOL FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET OG EIENDOM
I ENGLAND OG WALES
BEDRIFTSDOMSTOL (ChD)

CR-2018-001740

I SAK ANGÅENDE HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
-ogI SAK ANGÅENDE HISCOX S.A.
-ogI SAK ANGÅENDE DEL VII AV
THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT (LOV OM FINANSTJENESTER OG MARKEDER) 2000
VARSLES DET HERVED om at Hiscox Insurance Company Limited (HIC) (overføreren) og Hiscox S.A. (HSA)
(den overførende) i samsvar med seksjon 107(1) i Lov om finanstjenester og markeder 2000, har søkt High
Court of Justice i England og Wales (domstolen) om en beslutning under seksjonen 111(1) i loven, som
sanksjonerer en overføringsplan for en forsikringsvirksomhet (planen) for overføring til HSA av bestemte,
generelle forsikringsvirksomheter som utføres av HIC (den overførende virksomheten) og for å utstede
tilhørende ordrer i forbindelse med implementeringen av planen under seksjon 112 i loven.
Hvis planen sanksjoneres av domstolen, vil det resultere i overføringen til HSA av alle kontrakter, all eiendom
og all gjeld forbundet med den overførende virksomheten, og følgelig skal betalinger, med mindre annet er
bestemt i planen med hensyn til polisene omfattende den overførende virksomheten ved overføringens
ikrafttredelse, håndteres av HSA.
Kopier av rapporten om vilkårene for planen utarbeidet av en uavhengig ekspert i samsvar med seksjon 109 i
loven (den uavhengige ekspertrapporten), kopier av brev sendt til poliseinnehavere, en uttalelse som
fremsetter vilkårene for planen og en sammenfatning av den uavhengige ekspertrapporten samt kopier av selve
planen, kan innhentes fra www.hiscoxgroup.com/partvii. Man kan også be om gratis kopier ved å henvende
seg til HIC eller HSA ved bruk av telefonnummeret eller adressen oppgitt nedenfor, fra dato for publisering av
denne varslingen til datoen da søknaden høres av domstolen. Disse dokumentene, andre dokumenter forbundet
med planen (inkludert andre forsikringsrapporter og et dokument med vanlige spørsmål og svar) og eventuelle
videre nyheter om planen, vil bli publisert på nettstedet som kan sjekkes for oppdateringer.
Eventuelle spørsmål eller bekymringer forbundet med den foreslåtte overføringen må rettes til HIC eller HSA
ved bruk av følgende telefonnummer, e-post- eller postadresse:
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Søknaden planlegges hørt ved Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL den 14. desember 2018. Hvis
den godkjennes av domstolen, er forslaget for øyeblikket at planen trer i kraft klokken 00.01 BST den 1. januar
2019.
Enhver person som hevder at han eller hun vil bli ufordelaktig påvirket ved gjennomføring av planen, har
rett til å være til stede under høringen og gi uttrykk for sine oppfatninger, enten personlig eller via en
juridisk representant.
Enhver person som har til hensikt å være til stede, bes om (men er ikke forpliktet til) å melde fra om denne
hensikten så snart som mulig og fortrinnsvis minst fem virkedager før høringen den 14. desember 2018, med
forklaring av grunnlaget for innsigelsene deres, til HIC eller HSA ved å ringe telefonnummeret ovenfor eller
skriftlig til kontaktadressene ovenfor.
Enhver person som hevder at de vil bli ufordelaktig berørt av planen, men ikke har til hensikt å være til stede
under høringen, kan også presentere uttalelser om planen via representanter ved å varsle om slik representasjon
så snart som mulig og fortrinnsvis minst fem virkedager før høringen den 14. desember 2018 ved å ringe
telefonnummeret ovenfor eller skriftlig til kontaktadressene ovenfor.

