Meddelande om ansökan till domstol
AVIVA INSURANCE LIMITED
och
AVIVA INSURANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Meddelande lämnas härmed den 30 augusti 2018 att en hemställan presenterades för domstolen i Skottland
(”domstolen”) av (i) Aviva Insurance Limited (tidigare CGU Insurance plc, General Accident Fire and Life
Assurance Corporation plc, General Accident Fire and Life Assurance Corporation Limited, The General Accident
Assurance Corporation Limited), bildat enligt bolagslagen Companies Acts, inregistrerat i Skottland
(organisationsnummer SC002116) och med säte på adressen Pitheavlis, Perth PH2 0NH (”AIL”) och (ii) Aviva
Insurance Ireland DAC (tidigare Aviva OPP One DAC), ett aktiebolag inregistrerat i Irland (organisationsnummer
605769) med säte på adressen One Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irland (”AIIDAC”), som bland annat lämnar
in en hemställan till domstolen enligt del VII i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (”lagen”) som
sanktionerar en verksamhetsöverlåtelse (”verksamhetsöverlåtelsen”). Verksamhetsöverlåtelsen stadgar att
följande klasser för den allmänna försäkringsverksamheten överförs av AIL till AIIDAC: (i) all verksamhet som
påverkas av AIL på basis etableringsfriheten för AIL:s lokalkontor i Irland (inklusive sådan verksamhet där AIL:s
register visar att risken är belägen i Storbritannien) (ii) viss verksamhet bedriven av AIL på basis av
etableringsfriheten för AIL:s tidigare lokalkontor i Frankrike (iii) viss verksamhet som bedrivs av AIL på basis av
etableringsfriheten för AIL:s tidigare lokalkontor i Belgien och (iv) viss affärs- och detaljistverksamhet bedriven
av AIL där AIL:s register visar att risken är belägen i andra länder i Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet än Storbritannien.
Kopior på hemställan, en rapport över verksamhetsöverlåtelsen sammanställd av en oberoende expert enligt
avsnitt 109 i lagen, ett yttrande som anger villkoren för verksamhetsöverlåtelsen och en sammanfattning av den
oberoende
experten
kan
erhållas
kostnadsfritt
på
Avivas
webbplats
https://transfer.aviva.com/se/forsakring/dokument. Det går även att begära kostnadsfria kopior av alla dessa
dokument genom att ringa 01603 606387 I Storbritannien* eller genom att skriva till Transfer Mailing (BAUI),
PO Box 3660, Norwich, NR1 3EQ fram till dess att verksamhetsöverlåtelsen träder i kraft, vilket beräknas ske kl.
00:01 GMT den 1 februari 2019.
Enligt förordningen Financial Services and Markets Act 2000 (Control of Business Transfers) (Requirements on
Applicants) Regulations 2001, kommer AIL och AIIDAC att publicera en serie meddelanden om ansökan. Någon
som tror att han eller hon kommer att påverkas negativt av verksamhetsöverlåtelsen ska lämna in ett skriftligt
svaromål (en formell skriftlig invändning) på hemställan till domstolen på adressen Parliament House,
Parliament Square, Edinburgh EH1 1RQ inom 42 dagar efter publiceringen av de senaste av dessa meddelanden,
vilket förväntas ske den 10 december 2018. Sådana personer kan behöva söka juridisk rådgivning.
Enligt nuvarande praxis kommer domstolen sannolikt även att överväga andra invändningar till
verksamhetsöverlåtelsen, som är inlämnade i skriftlig form eller personligen till domstolsförhandlingen för att
beakta om verksamhetsöverlåtelsen ska sanktioneras, vilket förväntas äga rum kl. 10:00 den 22 januari 2019 på
ovanstående adress. Om datum eller tid skulle ändras, kommer den nya tiden och datumet att publiceras på
Avivas webbplats på https://transfer.aviva.com/insurance.
Detta meddelande lämnas ut enligt förordning 3.2 i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Control of
Business Transfers) (Requirements on Applicants) Regulations 2001.
Burness Paull LLP
50 Lothian Road
Edinburgh
EH1 2EN
(Advokater i Skottland åt Aviva Insurance Limited och Aviva Insurance Ireland DAC)
* Telefontid från kl. 9.00 till kl. 17.00 måndag till fredag.

Aviva: Public

Samtal debiteras enligt den nationella samtalstaxan vid samtal från Storbritannien och Irland och enligt den
internationella samtalstaxan vid samtal från andra länder. Avgifter kan variera beroende på din operatör. För
vårt gemensamma skydd kan vi spela in och/eller övervaka telefonsamtal.
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