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VARÐANDI 
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-og- 

VARÐANDI 

LÖG UM FJÁRMAGNSÞJÓNUSTU OG MARKAÐI 2000 

 
HÉR MEÐ TILKYNNIST að þann 16. október 2018 lagði Aviva Life & Pensions UK Limited (áður Norwich Union 

Life & Pensions Limited) („UKLAP“) og Friends First Life Assurance Company dac (áður Friends Provident Life 

Assurance Company Limited og Friends First Life Assurance Company Limited) („FFLAC“) umsókn fyrir hjá 

hæstarétti (Her Majesty’s High Court of Justice) um skipun samkvæmt hluta VII í lögum um fjármagnsþjónustu 

og markaði frá árinu 2000 („lögin“) til að fá samþykkta áætlun („áætlun“) um yfirfærslu á: (i) öllum viðskiptum 

sem tengjast UKLAP og/eða UKLAP hefur umsjón með gegnum útibú UKLAP í Belgíu, Frakklandi og Írlandi og (ii) 

öðrum tilteknum viðskiptum sem tengjast UKLAP og/eða UKLAP hefur umsjón með sem beint var til 

tryggingataka utan Bretlands.  

Hægt er að fá afrit af eftirfarandi skjölum án endurgjalds þar til sett hefur verið fram tilskipun sem heimilar 

áætlunina: Skjalið sem sýnir áætlunina í heild sinni, heildarskýrsla um skilmála áætlunarinnar sem Tim Roff 

(„óháður sérfræðingur“, en skipan hans var samþykkt af PRA eftir samráð við FSA) vann í samræmi við kafla 

109 í lögunum, samantekt á skýrslu óháðs sérfræðings, bréf sem send voru til hagsmunaaðila og bæklingar 

tryggingataka með samantekt yfir áætlunina, ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum. Hafið samband við UKLAP 

eða FFLAC eins og fram kemur hér fyrir neðan. 

Ráðgert er að dómari við dómstólinn „Business and Property Court “, Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter 

Lane, London, EC4A 1NL, taki umsóknina fyrir hinn 13. febrúar 2019. Ef umsóknin verður samþykkt mun 

yfirfærslan taka gildi á gildistíma (eins og skilgreint er í áætluninni), sem áætlað er að verði kl. 22:59 

(samkvæmt tíma í London) þann 29. mars 2019. Hver sá sem telur að framkvæmd áætlunarinnar gangi gegn 

hagsmunum sínum hefur rétt á að andmæla áætluninni við fyrirtökuna. Farið er fram á að hver sá sem telur að 

yfirfærslan gangi gegn hagsmunum sínum veiti rökstuðning þess efnis og láti vita skriflega eða símleiðis með að 

minnsta kosti fimm daga fyrirvara ef viðkomandi hyggst vera viðstaddur fyrirtökuna. Upplýsingar um pósthólf 

sem útbúið var í þeim tilgangi, sem og símanúmer, má finna hér fyrir neðan. Hver sá sem telur að framkvæmd 

áætlunarinnar gangi gegn hagsmunum sínum má vera viðstaddur fyrirtökuna í eigin persónu eða senda 

lögmann fyrir sína hönd. 
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