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Juridisk merknad 

CR-2019-006383 

I HØYESTERETT 

FORRETNINGS- OG EIENDOMSDOMSTOLER I ENGLAND OG WALES 

COMPANIES COURT (ChD) 

 

 

 

I SAKEN OM STARR INTERNATIONAL (EUROPA) LIMITED 

 

- og     - 

 

I SAKEN OM STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

 

- og     - 

 

I SAKEN OM 

DEL VII AV FINANSIELLE TJENESTER OG MARKEDER, LOV 2000 

 

 

Juli 2020 ble det lagt merke til at en søknad i henhold til § 107 i forordningen om økonomiske tjenester 

og markeder 2000 (loven) i høyesterett, Forretnings- og eiendomsdomstoler i England og Wales, 

Companies Court (ChD) i London av Starr International (Europa) Limited (Overdrager) og Starr Europe 

Insurance Limited (Overdragelsesmottaker), for ordrer:  

 

(1) etter forordningens § 111 som sanksjonerer en ordning (Ordningen) som tilrettelegger 

overføring til overdrageren av all sin generelle forsikringsvirksomhet som relaterer (helt eller 

delvis) til en risiko eller risikoer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og all 

den generelle gjenforsikringsvirksomheten som er knyttet til en risiko eller risikoer i Tyskland; og 

 

(2) tilleggsbestemmelser i forbindelse med ordningen i henhold til forordningens § 112 og 112A. 

 

En kopi av rapporten om vilkårene i ordningen utarbeidet i samsvar med lovens § 109 av en uavhengig 

ekspert (ordningens rapport), en erklæring som fastsetter vilkårene i ordningen og et sammendrag av 

ordningens rapport, og skjemadokumentet kan fås gratis ved å kontakte overdrageren og overdrageren 

ved hjelp av telefonnummeret eller adressene som er angitt nedenfor. Disse dokumentene og andre 

relaterte dokumenter, inkludert eksempelkopier av kommunikasjonen til forsikringstakere, er også 

tilgjengelige på http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Dette nettstedet vil bli oppdatert for 

eventuelle viktige endringer i den foreslåtte overføringen.   

 

Eventuelle spørsmål eller bekymringer knyttet til den foreslåtte ordningen bør henvises til Overdrageren 

og Overdragelsesmottakeren via e-post til PartVIIenquiries@starrcompanies.com, via telefon på 0047 

22 96 60 00, eller skriftlig på Part VII Enquiries, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, 

London EC3M 5AD, United Kingdom.  

 

Hvis du har en polise med Overdrageren og/eller Overdragelsesmottakeren, vennligst oppgi ditt 

polisenummer i enhver korrespondanse. Disse kan finnes på polisedokumentasjonen din eller relatert 

korrespondanse. 

 

Søknaden skal høres ved High Court of Justice of England og Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter 

Lane, London, EC4A 1NL, United Kingdom den 12. november 2020. Enhver som mener at de vil bli 
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negativt påvirket av utføring av planen, har innvendinger mot planen, har rett til å delta i høringen og 

uttrykke sine synspunkter, enten personlig eller ved representant. Det er bedt om at alle som har tenkt 

å gjøre det informerer Overdrageren og Overdragelsesmottakeren (ved hjelp av kontaktdetaljene som 

er angitt ovenfor) så snart som mulig og helst før 5. november 2020 for å sette ut arten av deres 

innvending. Dette vil gjøre det mulig for Overdrageren og Overdragelsesmottakeren å varsle om 

eventuelle endringer i høringen og, der det er mulig, å ta opp eventuelle bekymringer som er reist i 

forkant av høringen.   

 

I lys av gjeldende retningslinjer fra myndighetene om Covid-19, vær oppmerksom på at det er mulig at 

høringen kan finne sted eksternt via en telekonferansetjeneste. Det er forespurt hvis du har tenkt å delta 

på høringen (enten personlig eller via din representant), informerer du Overdrageren og 

Overdragelsesmottakeren hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt ovenfor) så snart som mulig og 

helst før 5. november 2020. Dette vil gjøre det mulig for Overdrageren og Overdragelsesmottakeren å 

gi eventuelle detaljer som er nødvendige for å delta på høringen hvis den skal holdes eksternt. 

 

Enhver person som har innvendinger, eller anser de kan bli negativt påvirket av ordningen, men ikke 

har til hensikt å delta på høringen kan gjøre representasjoner om ordningen ved å gi skriftlig varsel om 

slike representasjoner til Overdrageren og Overdragelsesmottakeren på adressen ovenfor eller ved å 

ringe telefonnumrene ovenfor, i hvert tilfelle så snart som mulig og helst før 5. november 2020. Alle 

representasjoner vil bli gitt til høyesterett under høringen.   

 

Overdrageren og Overdragelsesmottakeren vil informere Storbritannias Financial Conduct Authority og 

Prudential Regulation Authority om eventuelle innvendinger som er reist i forkant av høringen, 

uavhengig av om personen som gjør innvendingen har til hensikt å delta på høringen.  

 

[Date of Legal Notice]1 

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, United Kingdom  

Advokater som handler for Starr International (Europe) Limited og Starr Europe Insurance Limited  

Ref: DJXW/1001086004 

                                                           
1Denne datoen settes inn når varselet sendes til publisering. 


