THE HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS
OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT (ChD) [rechtbank
van eerste aanleg, ondernemingskamer]

CR- 2018- 004185

INZAKE
DOMESTIC & GENERAL INSURANCE PLC
- EN INZAKE
DOMESTIC & GENERAL EUROPE AG
- EN INZAKE
DEEL VII VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
HIERBIJ WORDT BEKENDGEMAAKT dat de Verzoekers op 10 december 2018 een verzoek
hebben ingediend bij het High Court of Justice van Engeland en Wales (de Rechtbank) (het
Verzoek) overeenkomstig deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000 [Britse wet
inzake financiële diensten en markten van 2000] (de Wet) tot goedkeuring van een regeling voor
de overdracht van verzekeringsactiviteiten (de Regeling) inzake de overdracht van alle
verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten van Domestic & General Insurance Plc, in sommige
EU-landen worden voortgezet (de Overdragende Partij) aan een andere onderneming van de
groep, Domestic General [Insurance] Europe AG (de Overdracht).
Exemplaren van een rapport over de voorwaarden van de Regeling, dat overeenkomstig artikel
109 van de Wet door een onafhankelijke deskundige (het Rapport over de Regeling) is
opgesteld, en van een verklaring waarin de voorwaarden van de Regeling uiteen worden gezet en
waarin een samenvatting van het Rapport over de Regeling (de Samenvatting van de Regeling)
wordt gegeven, kunnen vanaf de datum van publicatie van deze kennisgeving tot aan de datum
waarop het Verzoek zal worden gehoord door de Rechtbank, kosteloos worden aangevraagd door
schriftelijk contact op te nemen met de Overdragende Partij op het volgende adres: Domestic &
General, Swan Court, 11 Worple Road, Londen SW19 4JS, Verenigd Koninkrijk. Het Rapport
over de Regeling, de Samenvatting van de Regeling en andere relevante documenten en
informatie over de Overdracht zullen ook beschikbaar zijn via de website van de Overdragende
Partij: www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer
Het Verzoek tot goedkeuring van de Regeling zal op 18 maart 2019 worden gehoord door de
Rechtbank op het volgende adres: Rolls Building, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen EC4A
1NL, Verenigd Koninkrijk. Iedereen die van mening is dat hij of zij zal worden benadeeld
door de Overdracht, heeft het recht om bezwaar te maken op de hoorzitting [op 18 maart
2019] bij de Rechtbank (persoonlijk of via een wettelijk vertegenwoordiger) en/of heeft het
recht om uiterlijk tot aan de datum van de hoorzitting schriftelijk bezwaar in te dienen bij
de Overdragende Partij. Iedereen die het voornemen heeft om te verschijnen op de hoorzitting
en iedereen die zorgen, verklaringen of bezwaar wil indienen in verband met de Overdracht maar
die niet van plan is om persoonlijk te verschijnen, wordt verzocht (maar is niet verplicht) om de
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Overdragende Partij zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor 11 maart 2019, schriftelijk in kennis
te stellen van dat voornemen of zijn of haar zorgen, verklaringen of bezwaren, door te schrijven
naar het volgende adres: ‘Domestic & General Insurance PLC, PO Box 75605, London SW19
4JS, Verenigd Koninkrijk’ of per e-mail transfer@domesticandgeneral.com.
Datum: 11 december 2018
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