I HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURT
OF ENGLAND OCH WALES
COMPANIES COURT (ChD)

CR-2018-001740

I ÄRENDET HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
-ochI ÄRENDET HISCOX S.A.
-ochI ÄRENDET DEL VII I
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

HÄRMED TILLKÄNNAGES att Hiscox Insurance Company Limited (”HIC”) (”Överföraren”) och Hiscox S.A. (”HSA”) (”Övertagaren”) har lämnat in
en begäran till High Court of Justice of England och Wales (”Domstolen”), enligt avsnitt 107(1) i Financial Services and Markets Act 2000 (”Lagen”)
om ett beslut under avsnitt 111(1) i lagen som godkänner en plan för överföringen av en försäkringsverksamhet (”Planen”) för överföringen till HSA
av viss allmän försäkringsverksamhet som bedrivs av HIC (den ”Överförande verksamheten”) och för utfärdandet av relaterade beslut gällande
implementeringen av planen under avsnitt 112 i lagen.
Om planen godkänns av domstolen, kommer överföringen till HSA av avtal, egendomar, tillgångar och skulder som tillhör den överförande
verksamheten att genomföras och följaktligen ska, om inte annat föreskrivits i planen, betalningar avseende försäkringarna i den överförande
verksamheten, när överföringen har genomförts, hanteras av HSA.
Kopior av rapporten om villkoren för planen som har förberetts av en oberoende expert i enlighet med avsnitt 109 i lagen (”Oberoende expertens
rapport”), kopior av de brev som skickats till försäkringstagare, en förklaring av villkoren för planen och en sammanfattning av den oberoende
expertens rapport samt kopior av plandokumentet kan hämtas från www.hiscoxgroup.com/partvii. Kopior kan också beställas kostnadsfritt
genom att kontakta HIC eller HSA på det telefonnummer eller den adress som anges nedan från publiceringsdatumet för den här underrättelsen
och fram till det datum, då ansökan behandlas i domstolen. Dessa dokument, övriga dokument som är relaterade till planen (inklusive
aktuarierapporter och ett dokument med frågor och svar) samt ytterligare nyheter om planen kommer att publiceras på webbsidan, där man kan
erfara nyheter.
Eventuella frågor eller funderingar som rör den planerade överföringen ska hänvisas till HIC eller HSA med hjälp av följande telefonnummer, e-post
eller postadress:
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Ansökan ska tas upp till behandling i Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL, den 14 december 2018. Det är för närvarande föreslaget att
planen ska träda i kraft klockan 00:01 BST den 1 januari 2019.
Alla personer som anser att de skulle påverkas negativt av planens genomförande har rätt att medverka vid förhandlingen och uttrycka sin
åsikt, antingen personligen eller via en rättslig företrädare.
Den som avser att delta bör (men är inte skyldig att) meddela sådana avsikter så snart som möjligt och helst minst fem arbetsdagar före förhandlingen
den 14 december 2018. Grunderna för invändningarna ska meddelas HIC eller HSA genom att ringa ovanstående nummer eller skriva till ovanstående
adress.
Alla som anser att de kommer att påverkas negativt av planen, men som inte avser att närvara vid förhandlingen, kan även lämna synpunkter om
planen genom att meddela dessa, så snart som möjligt och helst minst fem arbetsdagar före förhandlingen den 14 december 2018, genom att
ringa ovanstående nummer eller skriva till ovanstående adress.

