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WYSOKI TRYBUNAŁ
SĄD DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI ANGLII I WALII
TRYBUNAŁ SPÓŁEK (WYDZIAŁ KANCLERSKI)

W SPRAWIE AMTRUST EUROPE LIMITED
-

oraz

-

W SPRAWIE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
-

oraz

-

W SPRAWIE AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
-

oraz

-

NA MOCY
USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH 2000

Niniejszym zawiadamia się, że w dniu 11 marca 2020 r. złożony został Wniosek zgodnie z art. 107
Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Ustawa) w Wysokim Trybunale, Sąd ds.
Działalności Gospodarczej i Nieruchomości Anglii i Walii, Trybunał Spółek (Wydział Kanclerski)
w Londynie przez AmTrust Europe Limited (AEL), AmTrust International Underwriters dac (AIU)
i AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) (łącznie jako AmTrust) o wydanie postanowienia:
(1)

zgodnie z art. 111 Ustawy sankcjonującej program (Program) w sprawie przeniesienia:
a) do AmTrust Italy całości włoskiej działalności AEL w sektorze błędów w sztuce medycznej
(w tym dodatkowych form ubezpieczenia w ramach polis ubezpieczających od błędów w
sztuce medycznej) (Działalność w sektorze błędów medycznych); oraz
b) do AIU całości ogólnej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (innej niż Działalność
w sektorze błędów medycznych) w Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyłączeniem
Wielkiej Brytanii (EOG30), sporządzonej i/ub przejętej przez AEL z Wielkiej Brytanii i za
pośrednictwem oddziałów AEL we Włoszech i Szwecji (i gdzie tylko część polisy dotyczy
EOG30, tylko ta część polisy zostanie przeniesiona); oraz

(2)

w kwestii ustanowienia przepisów pomocniczych w związku z Programem zgodnie z art. 112
i 112A Ustawy.

Kopię raportu na temat warunków Programu przygotowaną zgodnie z art. 109 Ustawy przez
Niezależnego Eksperta (Raport dot. Programu), oświadczenie określające warunki Programu i
streszczenie Raportu dot. Programu oraz dokument ustanawiający Program można uzyskać
bezpłatnie, kontaktując się z AmTrust pod podanymi poniżej numerami telefonu lub adresami.
Powyższe oraz inne powiązane dokumenty, w tym przykładowe kopie komunikatów skierowanych do
posiadaczy
polis
ubezpieczeniowych,
są
również
dostępne
na
stronie
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Kluczowe zmiany w proponowanym
Przeniesieniu będą publikowane na podanej stronie.

CFD-#31357948-v4

1

Pytania lub obawy związane z proponowanym Programem prosimy kierować do AmTrust pocztą
elektroniczną na adres partvii@amtrustgroup.com, telefonicznie pod numerem +44 (0)333 234 3454
(dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 czasu brytyjskiego (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii)) lub na piśmie pod adresem: (i) Amtrust International
(Portfolio Transfers), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, Wielka Brytania; (ii)
Amtrust International (Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Irlandia; lub (iii) Amtrust
International (Portfolio Transfers), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Włochy.
Jeśli posiadasz polisę w AEL, AIU lub AmTrust Italy, w korespondencji proszę zawsze podawać
numer polisy. Numer polisy można znaleźć w dokumentacji polisy lub korespondencji związanej
z polisą.
Wniosek ma zostać rozpatrzony przez Wysoki Trybunał Anglii i Walii, 7 Rolls Buildings, Fetter
Lane, London, EC4A 1NL, Wielka Brytania w dniu 24 czerwca 2020 r. Każdy, kto uważa, że
realizacja Programu będzie miała na niego niekorzystny wpływ lub sprzeciwia się Programowi, może
stawić się na rozprawie i wyrazić swoją opinię osobiście lub poprzez przedstawiciela. Wszystkie
osoby, które zamierzają to uczynić, uprasza się o poinformowanie AmTrust na piśmie o charakterze
sprzeciwu, pisząc na adres podany powyżej, tak szybko, jak to możliwe i najlepiej przed 17 czerwca
2020 r. Umożliwi to AmTrust powiadamianie zainteresowanych o zmianach dotyczących rozprawy
i, w miarę możliwości, wyjaśnienie zgłoszonych kwestii przed rozprawą.
Każda osoba, która wyraża sprzeciw wobec Programu lub uważa, że Program może mieć na nią
negatywny wpływ, ale nie zamierza uczestniczyć w rozprawie, może złożyć oświadczenie o
Programie, przesyłając je w formie pisemnego zawiadomienia do AmTrust na wyżej podany adres lub
dzwoniąc na wyżej podane numery telefonu, w każdym przypadku jak najszybciej i najlepiej przed 17
czerwca 2020 r.
AmTrust poinformuje brytyjski Organ Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) oraz Urząd
ds. Regulacji Ostrożnościowych (Prudential Regulation Authority) o zastrzeżeniach zgłoszonych
przed rozprawą, niezależnie od tego, czy osoba zgłaszająca sprzeciw zamierza uczestniczyć
w rozprawie.
Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Wielka Brytania
Adwokaci działający na rzecz AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac and
AmTrust Assicurazioni s.p.a.
Ref.: MJFF/1001059003

CFD-#31357948-v4

2

