[Juridische kennisgeving]
VOOR HET HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT (ChD)

INZAKE MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
-

en

-

INZAKE MARKEL INSURANCE SOCIETAS EUROPAEA
-

en

-

INZAKE
DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat Markel International Insurance Company Limited (de
Overdrager) en Markel Insurance Societas Europaea (de Verkrijger) op 17 december 2018 bij het
High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Companies Court (ChD)
in Londen een Verzoek hebben ingediend op grond van artikel 107 van de Financial Services and
Markets Act 2000 (de Wet) voor een beschikking:
(1)

(2)

op grond van artikel 111 van de Wet tot goedkeuring van een regeling (de Regeling) die
voorziet in de overdracht aan de Verkrijger van:
(a)

de gehele portefeuille schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) die
door of namens de Overdrager zijn afgesloten en/of overgenomen via zijn branches
in Duitsland, Nederland en Spanje;

(b)

bepaalde schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) die door of
namens de Overdrager via zijn branche in Ierland zijn afgesloten en/of overgenomen,
maar alleen voor zover deze verzekeringen geheel of gedeeltelijk verband houden
met een of meer risico's die zich bevinden in een staat binnen de Europese
Economische Ruimte (EER-staat) (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk); en

(c)

bepaalde schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) die door of
namens de Overdrager op basis van de vrijheid van dienstverrichting of anderszins
via zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk zijn afgesloten en/of overgenomen,
maar alleen voor zover deze verzekeringen geheel of gedeeltelijk verband houden
met een of meer risico's die zich bevinden in een EER-staat (met uitsluiting van het
Verenigd Koninkrijk); en

tot vaststelling van aanvullende bepalingen in verband met de Regeling op grond van de
artikelen 112 en 112A van de Wet.

Een kopie van het verslag over de voorwaarden van de Regeling, dat door een Onafhankelijke
Deskundige is opgesteld in overeenstemming met artikel 109 van de Wet (het Verslag over de
Regeling), een verklaring waarin de voorwaarden van de Regeling worden uiteengezet en een
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samenvatting van het Verslag over de Regeling, alsmede het document van de Regeling kunnen
kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met de Overdrager en de Verkrijger via de
hieronder vermelde telefoonnummers of adressen. Deze documenten en andere gerelateerde
documenten, waaronder voorbeeldexemplaren van de correspondentie aan de polishouders, zijn ook
beschikbaar via de webpagina www.markelinternational.com/brexit. Deze website zal worden
bijgewerkt met alle belangrijke wijzigingen van de voorgestelde overdracht.
Alle vragen of bezwaren met betrekking tot de voorgestelde Regeling moeten worden gericht aan de
Overdrager en de Verkrijger, hetzij telefonisch op de onderstaande gratis telefoonnummers, hetzij
schriftelijk naar de onderstaande post- en e-mailadressen:
Telefoonnummer:
(1)

Nederland – +31 10 798 1000 (open op werkdagen van 8:30-17:00 uur);

De lijn is niet geopend op nationale feestdagen. Wie buiten deze uren belt, kan een bericht
achterlaten en verzoeken om te worden teruggebeld.
Postadres:
(1)
Nederland – Markel, Westerlaan 18, 3016 CK Rotterdam;
E-mailadres:
(1)
Duitsland – brexit@markel.de;
(2)
Nederland – brexitnetherlands@markelintl.com;
(3)
Spanje – Markel.Espana@markelintl.es; en
(4)
Verenigd Koninkrijk en Ierland – brexit@markelintl.com
Als u een polis hebt bij de Overdrager en/of de Verkrijger, vermeldt dan uw polisnummer in alle
correspondentie. U kunt dit nummer vinden in uw polisdocumenten of de bijbehorende
correspondentie.
Het Verzoek zal op 28 maart 2019 worden behandeld door het High Court of Justice of England
and Wales, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL, Verenigd Koninkrijk. Wie meent
dat hij/zij nadeel zal ondervinden van de uitvoering van de Regeling of wie bezwaar heeft tegen de
Regeling, kan de zitting bijwonen en zijn mening kenbaar maken, hetzij persoonlijk, hetzij via een
vertegenwoordiger. Wie voornemens is dit te doen, wordt verzocht de Overdrager en de Verkrijger zo
spoedig mogelijk en bij voorkeur vóór 21 maart 2019 schriftelijk in kennis te stellen van de aard van
zijn bezwaar op het hierboven vermelde adres. Zo kunnen de Overdrager en de Verkrijger eventuele
wijzigingen met betrekking tot de zitting meedelen en, zover mogelijk, ingaan op eventuele zorgen die
voorafgaand aan de zitting zijn geuit.
Wie bezwaar maakt tegen, of van mening is dat hij mogelijk nadeel ondervindt van, de Regeling maar
niet van plan is de zitting bij te wonen, kan zijn opmerkingen over de Regeling kenbaar maken door
ze schriftelijk aan de Overdrager en de Verkrijger mede te delen op het hierboven vermelde adres of
door het hierboven vermelde speciale telefoonnummer te bellen, in beide gevallen zo spoedig
mogelijk en bij voorkeur vóór 21 maart 2019.
De Overdrager en de Verkrijger zullen de Britse Financial Conduct Authority en de Britse Prudential
Regulation Authority in kennis stellen van alle bezwaren die voorafgaand aan de zitting naar voren
zijn gebracht, ongeacht of de persoon die bezwaar maakt van plan is de zitting bij te wonen.
[datum]
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Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ, Verenigd Koninkrijk
Advocaten die optreden voor de Overdrager en de Verkrijger.
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