
TER ZAKE VAN 

SOMMIGE LEDEN VAN LLOYD’S OVER ENKELE OF ALLE BOEKJAREN 1993 TOT EN MET 
2020, VERTEGENWOORDIGD DOOR 

THE SOCIETY OF LLOYD’S

EN 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.

EN 

TER ZAKE VAN 

PART VII VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

HIERBIJ WORDT KENNIS GEGEVEN VAN HET FEIT dat op 12 november 2018 een verzoek (zoals gewijzigd 
op 12 mei 2020) (het ‘verzoek’) is ingediend krachtens artikel 107 van de Financial Services and Markets 
Act 2000 (zoals gewijzigd) (de ‘Act’) bij de High Court of Justice, Business and Property Courts of England 
and Wales Companies Court, (ChD) te Londen (de ‘Court’) door: (1) The Society of Lloyd’s (‘Lloyd’s’), 
handelend als overdrager namens sommige leden, gewezen leden en nalatenschappen van voormalige leden 
van Lloyd’s die aansprakelijkheden hebben ondergebracht onder schadeverzekeringen die oorspronkelijk 
zijn toegewezen aan enkele of alle boekjaren 1993 tot en met 2020 (de ‘leden’); en (2) Lloyd’s Insurance 
Company S.A (‘Lloyd’s Brussels’), voor een besluit:

i. over de goedkeuring krachtens artikel 111 van de Act van een overdrachtsregeling van 
verzekeringsactiviteiten met betrekking tot de overdracht aan Lloyd’s Brussels van sommige 
verzekeringsactiviteiten gesloten door de leden en gerelateerde activa en passiva (de ‘over te dragen 
activiteit’) in overeenstemming met het besluit en zonder enige verdere rechtshandeling of -beslissing 
(de ‘regeling’); en 

ii. over het treffen van aanvullende voorzieningen in verband met de regeling overeenkomstig de artikelen 
112 en 112 A van de Act. 

Meer informatie over de regeling, waaronder: 

• een exemplaar van het verslag over de voorwaarden van de regeling (het ‘OD-verslag’), opgesteld 
overeenkomstig artikel 109 van de Act door de onafhankelijke deskundige, de heer Carmine Papa 
van PKF Littlejohn LLP, wiens benoeming is goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority, in 
overleg met de Financial Conduct Authority;

• de volledige voorwaarden van de regeling; en

• een samenvatting van het OD-verslag en een samenvatting van de voorwaarden van de regeling;

is gratis te downloaden op www.lloyds.com/brexittransfer. U kunt ook bellen of schrijven naar onderstaand 
adres. 

Het verzoek zal worden behandeld door een rechter van de Court, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4 
1NL, op 18 november 2020 (de ‘hoorzitting’). Als de Court het verzoek goedkeurt, wordt thans voorgesteld 
om de regeling op 30 december 2020 in te laten gaan. 

Eenieder die meent nadelige gevolgen te ondervinden van de uitvoering van de regeling, mag tijdens 
de hoorzitting, persoonlijk of via een vertegenwoordiger, telefonisch of schriftelijk via onderstaande 
contactgegevens, een verklaring afleggen met betrekking tot de regeling. 
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Eenieder die voornemens is tijdens de hoorzitting te verschijnen of telefonisch of schriftelijk verklaringen af 
te leggen, wordt verzocht zijn of haar bezwaren zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, in ieder geval vóór  
11 november 2020, onder vermelding van de redenen waarom hij of zij meent dat hij of zij nadelige gevolgen 
zal ondervinden. 

Contactgegevens van Lloyd’s:

Om met een vertegenwoordiger van Lloyd’s over de voorstellen te spreken of om hiertegen bezwaar aan te 
tekenen, kunt u contact met ons opnemen via de informatielijn:

00800 6699 1669

Lloyd’s-vertegenwoordigers kunnen vragen beantwoorden in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans 
en Spaans. 

De informatielijn zal open zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur Britse tijd, van maandag tot vrijdag (behalve officiële 
feestdagen), totdat de regeling van kracht wordt op 30 december 2020.

U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen in elke taal per e-mail:

enquiries@lloydsbrexittransfer.com 

Of per post:

Lloyd’s Brexit Transfer

PO Box 274

BANGOR

BT19 7WZ. 

Neem, voor alle vragen die niet met de overdracht te maken hebben, contact op met uw gebruikelijke 
marktvertegenwoordiger, beheerder, makelaar of dekkingverlener.

Lloyd’s aangestelde advocaten:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Ref.: 053895:0542/KIEUWEN
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Lloyd’s is authorised under the Financial Services and Markets Act 2000


