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CZĘŚĆ VII BRYTYJSKIEJ USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z
2000 ROKU
NINIEJSZYM ZAWIADAMIA SIĘ że w dniu 10 grudnia 2018 r. Wnioskodawcy złożyli do
Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości w Anglii i Walii („Trybunał”) („Wniosek”) zgodnie z
częścią VII brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. („Ustawa”) o wydanie
postanowienia na podstawie artykułu 111, 112 i 112A Ustawy zatwierdzającego plan
przeniesienia działalności ubezpieczeniowej („Plan”) w celu przeniesienia całości działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Domestic & General Insurance Plc, w niektórych krajach
UE, („Przenoszący”) na inny podmiot grupy, Domestic & General Insurance Europe AG
(„Przeniesienie”).
Kopie raportu dotyczącego warunków Planu, sporządzonego przez niezależnego eksperta zgodnie
z artykułem 109 Ustawy („Raport dotyczący Planu”) oraz kopie oświadczenia określającego
warunki Planu i zawierającego podsumowanie Raportu dotyczącego Planu („Podsumowanie
Planu”) można otrzymać bezpłatnie, kontaktując się z Przenoszącym na piśmie pod adresem
„Domestic & General, Swan Court, 11 Worple Road, Londyn SW19 4JS, Wielka Brytania” od
daty publikacji niniejszego zawiadomienia do dnia, w którym Wniosek zostanie rozpatrzony
przed Trybunałem. Kopie Raportu dotyczącego Planu, Podsumowania Planu i innych
powiązanych dokumentów oraz informacje na temat przeniesienia będą również dostępne na
stronie
internetowej
Przenoszącego
pod
adresem
www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer
Wniosek o zatwierdzenie Planu zostanie rozpatrzony pod adresem 7 Rolls Building, Fetter Lane,
Londyn EC4A 1NL, Wielka Brytania, 18 marca 2019 r. Każda osoba, która uważa, że
poniosłaby negatywne konsekwencje z powodu Przeniesienia, ma prawo do złożenia
oświadczenia przed Trybunałem (osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela
prawnego) na rozprawie w dniu [18 marca 2019 r.] i/lub ma prawo do przedłożenia
pisemnego oświadczenia Przekazującemu do dnia rozprawy. Każda osoba, która ma zamiar
być obecna oraz każda osoba, która chciałaby zgłosić zastrzeżenia, oświadczenie lub sprzeciw
dotyczący Przeniesienia, ale nie ma zamiaru być obecna, proszona jest (choć nie jest do
wymagane) o jak najszybsze powiadomienie Przekazującego, najlepiej przed dniem 11 marca
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2019 r., o takim zamiarze zgłoszenia zastrzeżenia, oświadczenia lub sprzeciwu, pod
następującym adresem: ‘Domestic & General Insurance PLC, PO Box 75605, London SW19 4JS,
Wielka Brytania” lub pocztą elektroniczną pod adresem ‘transfer@domesticandgeneral.com’.
Data: 11 grudnia 2018 r
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