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Wettelijke mededeling 

CR-2019-006383 

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE 

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES 

COMPANIES COURT (ChD) 

 

 

 

INZAKE STARR INTERNATIONAAL (EUROPE) LIMITED 

 

- en - 

 

INZAKE STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

 

- en - 

 

INZAKE 

PART VII VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 

 

Hierbij wordt meegedeeld dat op 27 juli 2020 een aanvraag is ingediend krachtens artikel 107 van de 

Financial Services and Markets Act 2000 (de Act) bij de High Court of Justice, Business and Property 

Courts of England and Wales, Companies Court (ChD) in Londen door Starr International (Europe) 

Limited (de Overdrager) en Starr Europe Insurance Limited (de Overnemer), voor:  

 

(1) het, krachtens artikel 111 van de Act, goedkeuren van een regeling (de Regeling) die voorziet 

in de overdracht aan de Overnemer van al zijn algemene verzekeringsactiviteiten die (volledig of 

gedeeltelijk) verband houden met een risico of risico’s in de Europese Economische Ruimte 

(EER) en al zijn algemene herverzekeringsactiviteiten die verband houden met een risico of 

risico’s in Duitsland; en 

 

(2) het treffen van aanvullende voorzieningen in verband met de Regeling overeenkomstig de 

artikelen 112 en 112 A van de Act. 

 

Een kopie van het verslag over de voorwaarden van de Regeling, opgesteld in overeenstemming met 

artikel 109 van de Act door een Onafhankelijke Deskundige (het Verslag van de Regeling), een 

verklaring met de voorwaarden van de Regeling en een samenvatting van het Verslag van de Regeling, 

alsmede het document van de Regeling, kunnen gratis worden verkregen door contact op te nemen 

met de Overdrager en de Overnemer via de hieronder vermelde telefoonnummer of adressen. Deze 

documenten en overige gerelateerde documenten, waaronder voorbeeldkopieën van de mededelingen 

aan polishouders, zijn ook beschikbaar op http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Deze 

website zal worden bijgewerkt bij elke belangrijke wijziging aan de voorgestelde overdracht.   

 

Vragen of zorgen met betrekking tot de voorgestelde Regeling moeten worden doorgestuurd naar de 

Overdrager en de Overnemer via een e-mailbericht aan PartVIIenquiries@starrcompanies.com, 

telefonisch via +44 8081290243 of schriftelijk naar het adres Part VII Enquiries, Companies UK, 4th 

Floor, 30 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AD, Verenigd Koninkrijk.  

 

Indien u een polis heeft bij de Overdrager en/of de Overnemer, gelieve uw polisnummer bij elke 

correspondentie te vermelden. Deze vindt u terug op uw polisdocumentatie of gerelateerde 

correspondentie. 
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De aanvraag zal in behandeling worden genomen door de High Court of Justice of England and 

Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL, Verenigd Koninkrijk op 12 november 

2020. Eenieder die meent nadelige gevolgen te ondervinden als gevolg van de voorgenomen Regeling 

of bezwaar heeft tegen de Regeling, heeft het recht de hoorzitting bij te wonen en zijn zienswijze 

kenbaar te maken, hetzij persoonlijk, hetzij door een vertegenwoordiger. Eenieder die voornemens is 

dit te doen, wordt verzocht de Overdrager en de Overnemer zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór 5 

november 2020 op de hoogte te brengen van de aard van zijn of haar bezwaar. Hierdoor kunnen de 

Overdrager en de Overnemer eventuele wijzigingen in de hoorzitting meedelen en, waar mogelijk, 

voorafgaand aan de hoorzitting op eventuele bezwaren reageren.   

 

In het licht van de huidige richtlijnen van de regering met betrekking tot het coronavirus is het mogelijk 

dat de hoorzitting op afstand plaatsvindt via een teleconferentie. Indien u van plan bent de hoorzitting 

bij te wonen (hetzij persoonlijk, hetzij via uw vertegenwoordiger), wordt u verzocht de Overdrager en 

de Overnemer zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (aan de hand van bovenvermelde 

contactgegevens), bij voorkeur vóór 5 november 2020. Hierdoor kunnen de Overdrager en de 

Overnemer alle gegevens verstrekken die nodig zijn om de hoorzitting bij te wonen indien deze op 

afstand gehouden wordt. 

 

Eenieder die bezwaar maakt tegen de Regeling of meent te worden benadeeld door de Regeling, maar 

niet van plan is om de hoorzitting bij te wonen, kan zijn of haar zienswijze kenbaar maken door een 

schriftelijke mededeling aan de Overdrager en de Overnemer op het hierboven vermelde adres of door 

gebruik te maken van de hierboven vermelde telefoonnummers, in elk geval zo snel mogelijk en bij 

voorkeur vóór 5 november 2020. Alle zienswijzen zullen tijdens de hoorzitting aan de High Court 

worden voorgelegd.   

 

De Overdrager en de Overnemer zullen de Britse Financial Conduct Authority en Prudential Regulation 

Authority op de hoogte brengen van alle bezwaren die vóór de hoorzitting zijn gemaakt, ongeacht of de 

persoon die bezwaar maakt, voornemens is de hoorzitting bij te wonen.  

 

[Datum van wettelijke mededeling]1 

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Verenigd Koninkrijk  

Advocaten optredend voor Starr International (Europe) Limited en Starr Europe Insurance Limited  

Ref.: DJXW/1001086004 

                                                           
1 Deze datum wordt ingevoegd wanneer de mededeling wordt verzonden voor publicatie. 


