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CR-2019-008234 

VIŠJE SODIŠČE (HIGH COURT OF JUSTICE) 

POSLOVNA IN PREMOŽENJSKA SODIŠČA ANGLIJE IN WALESA (BUSINESS AND PROPERTY 

COURTS OF ENGLAND AND WALES) 

SODIŠČE ZA PODJETJA (COMPANIES COURT (ChD)) 

 

 

 

V ZADEVI PODJETJA AMTRUST EUROPE LIMITED 

 

- in     - 

 

V ZADEVI PODJETJA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 

- in     - 

 

V ZADEVI PODJETJA AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

- in     - 

 

V ZADEVI 

ZAKONA O FINANČNIH STORITVAH IN TRGIH IZ LETA 2000 (FINANCIAL SERVICES AND 

MARKETS ACT 2000) 

 

 

S tem je podano obvestilo, da je bila dne 11. marca 2020 vložena vloga v skladu s členom 107 

zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (v nadaljnjem besedilu »zakon«) na višje sodišče, 

poslovna in premoženjska sodišča Anglije in Walesa, sodišče za podjetja (v nadaljnjem besedilu 

»Chd«), ki so jo vložila podjetja AmTrust Europe Limited (v nadaljnjem besedilu »AEL«), AmTrust 

International Underwriters dac (v nadaljnjem besedilu »AIU«) in AmTrust Assicurazioni s.p.a. (v 

nadaljnjem besedilu »AmTrust Italy«) (skupaj imenovana »AmTrust«), in sicer za sklepe:  

 

(1) v skladu s členom 111 zakona za odobritev sheme (v nadaljnjem besedilu »shema«) za 

prenos: 

 

a) vseh poslov zdravniške malomarnosti podjetja AEL v Italiji na podjetje AmTrust Italy (kar 

vključuje vse dodatne oblike kritja zdravniške malomarnosti) (v nadaljnjem besedilu »posli 

zdravniških napak«); in 

b) vseh splošnih zavarovalnih in pozavarovalnih poslov (razen poslov zdravniških napak) v 

Evropskem gospodarskem prostoru, razen v Združenem kraljestvu (v nadaljnjem besedilu 

»EGP-30«) na podjetje AIU, ki jih je podjetje AEL sklenilo in/ali prevzelo iz Združenega 

kraljestva in prek podružnic podjetja AEL v Italiji ter na Švedskem (v primerih, kjer je samo del 

polic sklenjen v EGP-30, bo prenesen samo ta del); in 

 

(2) ki določajo dopolnilne določbe v zvezi s shemo v skladu s členoma 112 in 112(a) zakona. 

 

Kopijo poročila o pogojih sheme, ki ga je v skladu s členom 109 zakona pripravil neodvisni 

strokovnjak (v nadaljnjem besedilu »poročilo o shemi«), kopijo izjave, kjer so navedeni pogoji sheme 

in povzetek poročila o shemi, ter dokument sheme je mogoče pridobiti brezplačno, tako da pokličete 

podjetje AmTrust ali uporabite naslove, ki so navedeni v nadaljevanju. Ti dokumenti, drugi sorodni 

dokumenti in vzorčne kopije obvestil za zavarovance so na voljo tudi na spletnem mestu 
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amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Na tem spletnem mestu bodo 

objavljene vse ključne spremembe predlaganega prenosa.   

 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s predlagano shemo, jih posredujte po e-pošti na 

partvii@amtrustgroup.com, po telefonu na +44 (0)333 234 3454 (od ponedeljka do petka med 9:00 in 

17:00 po britanskem času (razen med prazniki)) ali pisno na: (i) Amtrust International (Portfolio 

Transfers), Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, Združeno kraljestvo; (ii) Amtrust 

International (Portfolio Transfers), 6-8 College Green, Dublin 2, Irska; ali (iii) Amtrust International 

(Portfolio Transfers), 14, Via Clerici, 20121, Milan, Italija. 

 

Če imate sklenjeno polico pri podjetju AEL, AIU ali AmTrust Italy, v svoji korespondenci navedite 

številko svoje police. Številko police najdete v dokumentaciji svoje police ali drugi ustrezni 

korespondenci. 

 

Obravnava vloge bo potekala dne 24. junija 2020 na naslovu High Court of Justice of England and 

Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Združeno kraljestvo. Vse osebe, ki 

menijo, da bi izvedba sheme negativno vplivala nanje, ali ki imajo kakršne koli ugovore na shemo, se 

lahko udeležijo obravnave in izrazijo svoje stališče, bodisi osebno bodisi po zastopniku. Prosimo, da 

vse osebe, ki se nameravajo udeležiti obravnave, o tem pisno in čim prej, a najpozneje do 

17. junija 2020, obvestijo podjetje AmTrust na zgoraj navedeni naslov, da bo mogoče navesti vrsto 

njihovega ugovora. Tako bo lahko podjetje AmTrust posredovalo obvestila o morebitnih spremembah 

obravnave in, kjer bo to mogoče, na morebitne pomisleke odgovorila še pred obravnavo.   

 

Vse osebe, ki imajo kakršne koli ugovore na shemo ali menijo, da bi shema negativno vplivala nanje, 

a se ne nameravajo udeležiti obravnave, lahko svoja stališča o shemi podajo s pisnim obvestilom 

podjetju AmTrust, ki ga pošljejo na zgoraj navedeni naslov, lahko pa tudi pokličejo na katero od zgoraj 

navedenih telefonskih številk, toda čim prej in najpozneje do 17. junija 2020.  

 

Podjetje AmTrust bo o vseh ugovorih, podanih pred obravnavo, obvestilo organ za finančno 

poslovanje (ang. Financial Conduct Authority) in organ za bonitetno ureditev (ang. Prudential 

Regulation Authority) ne glede na to, ali se oseba, ki je podala ugovor, namerava udeležiti obravnave 

ali ne.  

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Združeno kraljestvo  

Pravni zastopniki v imenu podjetij AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters dac in 

AmTrust Assicurazioni s.p.a.  

Ref. št.: MJFF/1001059003 
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