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VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE

Er du er i tvil om hva du bør gjøre, kontakt din finansrådgiver, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver 
som er autorisert.

Informasjonen er kun veiledende, og er ikke en endelig erklæring om dine rettigheter. Andre personer kan ha interesser 
i din forsikringsavtale (for eksempel ektefeller og begunstigede). Vennligst informer berørte parter om innholdet i dette 
dokumentet. Ytterligere kopier av dette dokumentet kan fås ved å kontakte den ansvarlige overdrageren. 

Hvis du har spørsmål som ikke besvares her, kan du kontakte oss på vanlig måte med henvisning til vår referanse, og evt. 
ditt forsikringsavtalenummer. Du finner informasjon på brevet som følger med dette heftet.

Informasjon om overføringen blir også publisert på nettstedet www.aig.com/Brexit. Vær oppmerksom på at vi, inkludert 
våre oppnevnte administratorer og kontaktpersoner, er forhindret ved lov til å gi økonomiske råd. Vi vil svare på generelle 
spørsmål om effektene av den foreslåtte overføringen.
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1. DEFINISJONER

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG og dets datterselskaper fra tid til annen, inkludert overføreren og overtakerne. 

Ferdigstillelse: 1. desember 2018.

EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

EU: Den europeiske union.

Europeisk virksomhet: alle aktiva og passiva/forpliktelser fra Overdrageren, bortsett fra UK virksomheten. 

Direktivet om grenseoverskridende fusjoner: Direktiv (EU) 2017/1132 av 14. juni 2017, knyttet til visse aspekter 
av selskapsretten, som opphevet og kodifiserte med virkning fra 20. juli 2017 direktivet 2005/56/EC av 26. oktober 
2005 om grenseoverskridende fusjoner av aksjeselskaper, omsatt i luxemburgsk lov etter artikkel 1020-1 og følgende i 
den luxemburgske handelsloven av 10. august 1915, og i engelsk lov gjennom selskapsforskriften (om grenseoverskridende 
fusjoner) av 2007 (SI 2007/2974). 

Europeisk overdragelse: overføringen av den europeiske virksomheten til den europeiske overtakeren. 

Europeisk overtaker: AIG Europe SA, autorisert forsikringsselskap av AIG-konsernet, etablert i Luxembourg med 
registreringsnummer B218806.

FCA: Det britiske finanstilsyn (FCA), eller en annen statlig, lovbestemt eller annen myndighet som fra tid til annen utfører 
slike funksjoner relatert til forsikringsselskaper som er tildelt FCA etter FSMA.

FSMA: Financial Services and Markets Act 2000, sammen med de regler og forskrifter som er gjennomført i henhold til 
denne.

High Court: High Court i England og Wales.

Uavhengig sakkyndig: Steve Mathews av Willis Towers Watson er godkjent av PRA.

Juridisk melding: en formell melding om den foreslåtte overføringen. 

Fusjon: Den planlagte grenseoverskridende fusjonen ved overtakelse av overføreren av den europeiske overdrageren, i 
henhold til European Cross Border Merger-direktivet.

PRA: Det britiske tilsynsorganet eller en annen statlig, lovbestemt eller annen myndighet som fra tid til annen utfører slike 
funksjoner relatert til forsikringsselskaper som er tildelt PRA, i henhold til loven.

Overføringsordning: ordningen for forsikringsvirksomhetsoverføring, i henhold til del VII av FSMA, for britisk 
overdragelse og europeisk overdragelse.

Ordningsrapport: den uavhengige sakkyndiges rapport om overføringsordningen, etter FSMA paragraf 109.

Overtakere: den britiske og europeiske Overtakeren samlet.

Overføring: overføringen av den britiske virksomheten til den britiske overtakeren og overføringen av den europeiske 
virksomheten til den europeiske overtakeren. 

Overfører: AIG Europe Limited.

Storbritannia: Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.

Britisk virksomhet: overførers aktiva og passiva som skal overføres til den britiske overtakeren under 
overføringsordningen, som omfatter britiske forsikringsavtaler og relaterte aktiva og passiva.

Britisk forsikringsavtale: (a) den delen av forsikringsavtaler knyttet til britisk risiko utstedt av eller på vegne av 
overføreren, (b) den delen av forsikringsavtaler knyttet til risiko utenfor EØS utstedt av eller på vegne av overføreren og (c) 
gjenforsikringsavtaler utstedt av eller på vegne av overføreren, i hvert tilfelle annet enn der slik (gjen)forsikringsavtale er 
utstedt av overføreren gjennom eller på vegne av en av dens filialer.

Britisk overføring: overføringen av den britiske virksomheten til den britiske overtakeren.

Britisk overtaker: American International Group UK Limited, et autorisert forsikringsselskap av AIG-konsernet etablert i 
England og Wales med registreringsnummer 10737370. 

Informasjonen er utarbeidet for å gi deg en oversikt over den foreslåtte overføringen. Vennligst ta deg tid til å lese den. 

Denne informasjonen er viktig. Er du i tvil om meningen eller betydningen av innholdet i dette sammendraget, eller 
overføringsordningen, anbefales det at du søker råd fra advokat eller annen profesjonell rådgiver.
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2.1 Innledning
Vi foreslår å overføre hele forsikringsvirksomhet til overtakerne. Begge overtakere er i AIG -konsernet. Den foreslåtte 
overføringen omfatter:

i. den britiske overføringen; og
ii. den europeiske overføringen.

Den foreslåtte overføringen utgjør en del av restruktureringen som implementeres av AIG som svar på den britiske 
beslutning om å gå ut av EU («Brexit»). Som et resultat av Brexit, er Storbritannia planlagt å forlate EU 29. mars 2019. Vi 
tar de stegene som er skissert i dette heftet for å sikre at vi kan fortsette å betjene våre eksisterende forsikringstakere og 
skrive ny forsikringsvirksomhet over hele EØS og Sveits etter Brexit. 

Seksjon 2 oppsummerer de viktigste elementene i den foreslåtte overføringen, som angitt i overføringsordningen, og gir 
ytterligere informasjon om endringene. Vennligst les den nøye. 

2.2 Ferdigstillelse
Den foreslåtte overføringen betinges av at High Court avgir en kjennelse i henhold til Del VII i FSMA, og at 
fusjonen godkjennes i samsvar med European Cross Border Merger-direktivet. Hvis rettskjennelsen gis og fusjonen 
godkjennes, har overføringen og fusjonen virkning fra 1. desember 2018. 

2.3 Juridisk prosess
Den foreslåtte overføringen omfatter:

a)  den britiske overføringen som vil bli oppnådd gjennom overføringsordningen som sendes til High Court for 
godkjenning i henhold til del VII av FSMA; og

b)  den europeiske overføringen som vil bli oppnådd gjennom en kombinert overføringsordning, som vil bli sendt 
til High Court for godkjenning i henhold til del VII av FSMA, og en grenseoverskridende fusjonsprosess i 
henhold til European Cross Border Merger-direktivet. 

Den juridiske prosessen som påvirker den foreslåtte overføringen krever også utnevnelsen av en uavhengig sakkyndig 
for å rapportere om de sannsynlige virkningene av den foreslåtte overføringen på forsikringstakerne. Steve Mathews fra 
Willis Towers Watson er utnevnt som uavhengig sakkyndig for denne overføringsplanen. I rapporten har den uavhengige 
sakkyndige konkludert med at den foreslåtte overføringen ikke kommer til å ha noen avgjørende, negativ virkning for noen 
gruppe av forsikringstakere. Et sammendrag av den uavhengige sakkyndiges rapport er gitt i kapittel 3 i dette heftet. 

Engelsk lov krever at en juridisk meddelelse om den foreslåtte overføringen sendes ut til alle berørte forsikringstakere, med 
mindre et unntak for avgivelse av slik juridisk meddelelse er gitt, og at meddelelsen annonseres i visse publikasjoner. Den 
juridiske meddelelsen til den foreslåtte overføringen er angitt i seksjon 4 i dette heftet. Denne juridiske meldingen blir også 
publisert i visse publikasjoner, inkludert to nasjonale aviser i Storbritannia og de EØS-landene der overføreren har hatt 
forsikringsvirksomhet. 

2.4 Effekten av den foreslåtte overføringen
Med forbehold om godkjenning av overføringsordningen av High Court og godkjenning av fusjonen i henhold til European 
Cross Border Merger-direktivet, med virkning fra ferdigstillelsesdatoen: 

i. Overførerens britiske virksomhet overføres til den britiske overtakeren;
ii. Overførerens europeiske virksomhet overføres til den europeiske overtakeren; og
iii. Overføreren oppløses etter loven. 

Med dette menes:

a)  du vil fortsette å ha de samme rettighetene, fordeler og forpliktelsene, og være underlagt de samme vilkårene 
relatert til forsikringsavtalen din, bortsett fra at den britiske overtakeren (ved britisk virksomhet) og den 
europeiske overtakeren (ved europeisk virksomhet) blir erstattet som respektive forsikringsselskap i stedet for 
overføreren. Det blir ingen andre endringer i dekningen for forsikringsavtalen din. 

2. SAMMENDRAG
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b)  Hvis din eksisterende forsikringsavtale (a) ble utstedt av eller på vegne av overføreren annet enn gjennom 
dens filialer og (b) dekker både (i) risiko i Storbritannia og/eller utenfor EØS og (ii) risiko utenfor 
Storbritannia i EØS, har du en «delt» forsikringsavtale. Vilkårene for forsikringsavtalen din vil gjelde 
kombinert på tvers av begge overtakerne. Du vil fortsette å ha de samme rettighetene, fordelene og 
forpliktelsene, samt være underlagt de samme vilkårene relatert til forsikringsavtalen din (inkludert alle 
gjeldende forsikringssummer). Ytterligere informasjon om «delt» forsikringsavtale finnes i spørsmål og svar-
dokumentet. Vær oppmerksom på at hvis du er et forsikringsselskap, gjelder ikke ovennevnte ordlyd med 
hensyn til reassuranseavtalene dine (dvs. der overføreren er reassurandør din). 

c)  Eventuelle tiltak, enten nåværende, fremtidige, ventende eller som på andre måter involverer overføreren, vil 
påbegynnes eller videreføres av eller mot den aktuelle overtakeren i stedet for overføreren, og den relevante 
overtakeren har rett til alle forsvar, krav, motkrav og rettigheter til vederlag som overføreren ville hatt.

d)  Eventuelle kjennelser, oppgjør, beslutninger eller rettsbestemte erstatninger som ikke er tilfredsstilt før 
fullføringsdatoen, vil kunne håndheves mot eller av:

i. den britiske overtakeren, med hensyn til den britiske virksomheten; og
ii. den europeiske overtakeren, med hensyn til den europeisk virksomheten, i stedet for overføreren. 

e)  Alle utgifter og kostnader som påløper i forbindelse med den foreslåtte overføringen, inkludert salærer til den 
uavhengige sakkyndige og advokater, samt honorarer til PRA og FCA, vil betales av overføreren (og ikke 
forsikringstakerne av den britiske virksomheten eller den europeiske virksomheten). 

2.5 Forventet tidsplan
High Court-høringen for vurdering av den foreslåtte overføringen er planlagt 18. oktober 2018 i London (Rolls Building,  
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, England).

Den foreslåtte datoen for overføring av ordningen og fusjonen er 1. desember 2018.

2.6 Mer informasjon
Det er viktig at du forstår bakgrunnen for den foreslåtte overføringen, og du oppfordres til å lese all informasjon, inkludert 
sammendrag av den uavhengige sakkyndiges rapport i seksjon 3 og juridisk melding om foreslått overføring i avsnitt 4 i 
dette heftet. Se dokumentet «Spørsmål og svar». 

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om den foreslåtte overføringen, kan du finne mer informasjon, inkludert de 
fullstendige vilkårene for overføringsordningen og den fullstendige rapporten fra den uavhengige sakkyndige på  
www.aig.com/brexit, ved å skrive til oss på AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, England 
eller aigbrexit@aig.com eller ved å kontakte vår dedikerte kundeservice på nummeret du finner i tabellen nedenfor. 
Kundeservice vil være åpen mellom klokken 09.00 og 17.00. fra mandag til fredag (unntatt helligdager). 

OPPRINNELSESLAND AVGIFTSFRITT TELEFONNUMMER
USA 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Hellas 0080044142187

Romania 0800400986

Kroatia 0800988961

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Italia, Irland, Latvia, Litauen, 

Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia

00800 244 244 29
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2.7 Hva bør du gjøre nå?
Hvis du ikke har noen bekymringer om den foreslåtte overføringen, trenger du ikke foreta deg noe. Forutsatt at den 
foreslåtte overføringen blir godkjent av High Court, og fusjonen blir godkjent i henhold til prosessen som er fastsatt 
i European Cross Border Merger-direktivet, overføres alle forsikringsavtaler som omfattes av overføringsordningen 
automatisk til overtakerne. 

Hvis du tror at den foreslåtte overføringen i vesentlig grad vil ha negativ innvirkning på deg, eller hvis du ellers ønsker å 
motsette seg den foreslåtte overføringen, har du rett til å melde dine bekymringer til High Court, enten personlig, gjennom 
representant, eller skriftlig. Alternativt kan du melde eventuelle bekymringer til oss skriftlig eller per telefon, hvorpå vi 
registrerer dine bekymringer og gir en kopi til PRA, FCA, den uavhengige sakkyndige, samt High Court. Vi har forklart 
prosessen for å melde bekymringer i informasjonsdokumentet “Spørsmål og svar”.

Hvis du tror at du i vesentlig grad vil bli negativt påvirket av våre forslag, ber vi deg om å meddele oss dine bekymringer 
skriftlig, selv om dette ikke er nødvendig, slik at vi har mulighet til å forstå og diskutere dem med deg. Gi oss derfor skriftlig 
beskjed så snart som mulig, og helst senest fem virkedager før datoen for høringen i High Court. 

3. SAMMENDRAG AV UAVHENGIG SAKKYNDIGES RAPPORT

3.1 Innledning
Når en ordning for overføring av forsikringsvirksomhet fra et selskap til et annet blir sendt til High Court i England og Wales 
(«High Court») for godkjenning, må det ledsages av en rapport om vilkårene i ordningen fra en uavhengig sakkyndig 
(«Den uavhengige sakkyndige»). Den uavhengige sakkyndiges rapport om ordningen («ordningsrapport») er et krav i del 
VII i Financial Services and Markets Act 2000 («FSMA»).

Dette dokumentet er et sammendrag av ordningsrapporten («sammendrag»), og dette sammendraget kan sendes ut til 
forsikringstakere og enhver annen person som er berettiget til å motta en kopi i henhold til gjeldende lov eller forskrift. 
Ordningsrapporten inneholder detaljert informasjon som ikke vises i sammendraget. 

Sammendraget og ordningsrapporten er utarbeidet etter instruksjon fra AIG Europe Limited («AEL») for High Court, 
utelukkende for FSMAs krav til del VII-overføringer. Jeg er pliktig overfor High Court til å bistå i High Court-saker innenfor 
min kompetanse. Denne plikten overstyrer enhver forpliktelse til enhver person jeg har mottatt instruksjoner eller betaling 
fra. Dette sammendraget er underlagt de samme begrensningene som de som er angitt i ordningsrapporten, og ved 
eventuell reell eller oppfattet konflikt mellom dette sammendraget og ordningsrapporten, er det ordningsrapporten som 
gjelder. 

Sammendraget og ordningsrapporten er utarbeidet for High Court, og kan legges til grunn av High Court. Verken den 
uavhengige sakkyndige eller Willis Towers Watson erkjenner ansvar overfor tredjepart relatert til ordningsrapporten eller 
dette sammendraget. Hvis slike tredjeparter baserer seg på ordningsrapporten eller sammendraget er dette helt for egen 
risiko.

3.2 Om den uavhengige sakkyndige
Jeg, Steve Mathews, er Fellow fra Institute and Faculty of Actuaries, kvalifisert i 1999. Jeg er direktør i firmaet Towers 
Watson Limited med adresse Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ («Willis Towers Watson» eller «WTW»). Jeg 
har erfaring med virksomhetene drevet av AEL.

Jeg anser at jeg ikke er involvert eller at det foreligger interessekonflikt, verken nå eller tidligere, med AEL eller andre AIG-
konsernselskaper som kan påvirke min egnethet til å fungere som uavhengig sakkyndig for den foreslåtte ordningen (som 
definert i paragraf 3.3).

Willis Towers Watson, globalt, har relasjoner til AIG Group-selskaper; imidlertid anser jeg ikke at verken arten eller 
størrelsen på disse relasjonene påvirker min evne til å opptre som uavhengig sakkyndig for den foreslåtte ordningen. Jeg 
har oppgitt detaljer om disse relasjonene direkte til Prudential Regulatory Authority («PRA») og Financial Conduct Authority 
(«FCA»).

Min utnevnelse som uavhengig sakkyndig i forbindelse med den foreslåtte ordningen er godkjent av PRA i samråd med 
FCA. 
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3.3 Foreslått ordning
Den foreslåtte ordningen («Foreslått ordning») involverer del VII-overføringer av hele AELs virksomhet til: 

a) American International Group UK Limited («AIG UK») som vil motta:

i.   den delen av forsikringsavtaler knyttet til britisk risiko utstedt av, eller på vegne av AEL, bortsett fra 
der slik forsikringsavtale er utstedt av AEL gjennom, eller på vegne av, noen av dets filialer i Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS») eller Sveits;

ii.   den delen av forsikringsavtaler knyttet til risiko utenfor EØS utstedt av, eller på vegne av AEL, 
bortsett fra der slik forsikringsavtale er utstedt av AEL gjennom, eller på vegne av, noen av dets 
filialer i EØS eller Sveits; og

iii.   reassuranseavtaler utstedt av, eller på vegne av AEL, bortsett fra der slik reassuranseavtale er 
utstedt av AEL gjennom, eller på vegne av, noen av dets filialer i EØS eller Sveits.

b) AIG Europe SA («AESA»), som vil ha filialer i EØS og Sveits, og vil motta den delen av eventuelle (gjen-)
forsikringer som er utstedt av AEL, og ikke overført til AIG UK.

Intensjonen er at transaksjonsdato skal være 1. desember 2018.

3.4 Selskapene
AEL, AIG UK og AESA er indirekte heleide datterselskaper av American International Group, Inc. («AIG»).  
Samlingen av AIG-selskaper er omtalt i dette sammendraget som AIG-konsernet («AIG-konsernet»).

AEL og AIG UK er begge registrert i Storbritannia, autorisert av PRA og regulert av PRA og FCA. AESA er hjemmehørende i 
Luxembourg og autorisert av Minister of Finance og underlagt tilsyn av Commissariat aux Assurances («CAA»).

3.5 Den uavhengige sakkyndiges funn
Jeg har vurdert den foreslåtte ordningen og de sannsynlige effekter den har på følgende grupper av forsikringstakere:

a) Forsikringstakere i AEL, den delen av forsikringsavtalen som overføres til AIG UK («Britisk overførende 
forsikringstakere»); og

b) Forsikringstakere i AEL, den delen av forsikringsavtalen som overføres til AESA («europeiske overførende 
forsikringstakere») 

Jeg har vurdert de sannsynlige virkningene av den foreslåtte ordningen på de britiske overførende forsikringstakere og 
de europeiske overførende forsikringstakere. I hvert tilfelle har jeg vurdert den foreslåtte ordningens sannsynlige effekter 
på sikkerheten ved overføring av forsikringstakernes kontraktsrettigheter. Jeg har også vurdert den foreslåtte ordningens 
sannsynlige effekter på andre faktorer som kan påvirke sikkerhets- eller servicenivået for de berørte forsikringstakerne, 
inkludert effekten av regelverksendringen for europeisk overførende forsikringstakere.

Jeg har også vurdert de sannsynlige effektene av den foreslåtte ordningen på reassurandører, siden avtaler om 
reassuranse skal overføres av den foreslåtte ordningen.

3.6 Sikkerhet for forsikringstakere som overfører fra AEL til AIG UK
Det er min oppfatning at de britiske overførende forsikringstakere – både direkte- og reassurandørere – ikke vil bli 
vesentlig negativt påvirket av den foreslåtte ordningen. 

Britiske overførende forsikringstakere har for tiden forsikringsavtaler med AEL; et selskap som tilfredsstiller de regulatoriske 
kapitalkrav. Videre, oppfyller AEL sine kapitalmessige målsettinger, som ligger over de regulatoriske kapitalkrav.

Etter den foreslåtte ordningen, vil britiske overførende forsikringstakere ha forsikringsavtaler med AIG UK, et selskap som 
forventes å ha kapital over de regulatoriske kapitalkrav. AIG UK forventes å oppfylle sine målsettinger, med kapital over 
de regulatoriske kapitalkrav. 

Som sådan anser jeg at sikkerheten til de britiske overførende forsikringstakernes kontraktsrettigheter ikke blir vesentlig 
dårligere av den foreslåtte ordningen.
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3.7 Sikkerhet for forsikringstakere som overfører fra AEL til AESA
Det er min oppfatning at de europeiske overførende forsikringstakere – både direkte- og reassurandører – ikke vil bli 
vesentlig negativt påvirket av den foreslåtte ordningen. 

Europeiske overførende forsikringstakere har for tiden forsikringsavtaler med AEL; et selskap med kapital som tilfredsstiller 
de regulatoriske kapitalkrav. Videre, oppfyller AEL sine kapitalmessige målsettinger, og ligger over de regulatoriske 
kapitalkrav.

Etter den foreslåtte ordningen, vil europeiske overførende forsikringstakere ha forsikringsavtaler med AESA; et selskap som 
forventes å ha kapital over de regulatoriske kapitalkrav. Videre, AESA forventes å oppfylle sine målsettinger, med kapital 
over de regulatoriske kapitalkrav.

Som sådan anser jeg at sikkerheten til de europeiske overførende forsikringstakernes kontraktsrettigheter ikke blir vesentlig 
dårligere av den foreslåtte ordningen.

For å nå denne konklusjonen, bemerker jeg at europeiske overførende forsikringstakere i dag har fordel 
av kompensasjonsordningen for finansielle tjenester («FSCS»), som i visse tilfeller kan gi kompensasjon ved 
forsikringsselskapets insolvens. Etter den foreslåtte ordningen vil de samme europeiske overførende forsikringstakerne med 
krav som oppstår før datoen for overføringen (enten rapportert eller urapportert) fortsatt ha fordelen av FSCS-beskyttelse 
i henhold til FSCSs «regler for etterfølger». Under forutsetninger som er angitt i ordningsrapporten, vil europeiske 
overførende forsikringstakere med krav som oppstår etter datoen for overføringen imidlertid ikke ha dekning under FSCS 
etter den foreslåtte ordningen med hensyn til slike krav og er kanskje ikke berettiget til andre forsikringsordninger. Jeg har 
vurdert dette i ordningsrapporten min, og til tross for dette mener jeg at europeiske overførende forsikringstakere ikke vil bli 
vesentlig negativt påvirket av den foreslåtte ordningen.

3.8 Andre hensyn 
Jeg anser at den foreslåtte ordningen ikke vil ha noen vesentlig effekt på de britiske og europeiske overførende 
forsikringstakerne med hensyn til kapitalforvaltningen, ny forretningsstrategi, ledelse, administrasjon, skadebehandling, 
styringsordninger, kostnadsnivåer og verdsettelsesgrunnlag med hensyn til hvordan den kan påvirke sikkerheten til 
forsikringstakernes kontraktsrettigheter og servicenivå.

For å nå denne konklusjonen, bemerker jeg at en svært liten andel av europeiske overførende forsikringstakere hvis 
forsikringsavtaler er skrevet av AEL fra en virksomhet i Storbritannia til andre EØS-land, har rett til å behandle klager til 
Financial Ombudsman Service («TFOS»). Etter den foreslåtte ordningen vil disse europeiske overførende forsikringstakere 
ikke ha tilgang til TFOS med hensyn til klager relatert til handlinger eller utelatelser som oppstår etter overføring utført fra 
utenfor Storbritannia. Slike tvister i tilknytning til slike klager vil imidlertid kunne høres av luxemburgske finansklagetjenester 
eller løses med tvisteløsningstjenester i landet der risikoen ligger. Jeg har vurdert dette i ordningsrapporten min, og til tross 
for dette mener jeg at europeiske overførende forsikringstakere ikke vil bli vesentlig negativt påvirket av den foreslåtte 
ordningen.

Jeg mener også at saker som kostnads- og skatteeffekten av den foreslåtte ordningen ikke vil ha vesentlig effekt på 
sikkerheten til forsikringstakernes kontraktsrettigheter.

Jeg mener at det foreslåtte materialet som skal presenteres for forsikringstakere er hensiktsmessig, og AELs tilnærming til 
kommunikasjon med forsikringstakere, inkludert unntakene til standard kommunikasjonsmetoder, er hensiktsmessig, rimelig 
og forholdsmessig.

Den eksterne reassuransen av AIG UK og AESA vil dekke de samme forpliktelsene som gjaldt under AEL, og kravteamene 
vil beholde samme nivå og kvalitet på tjenesten, både før og etter den foreslåtte ordningen. Derfor vurderer jeg det til at 
overføringen ikke har noen vesentlig effekt på de eksterne reassuransene til AEL.

Ordningsrapporten er basert på finansiell informasjon med hensyn til AEL per 30. november 2016 og økonomiske 
prognoser basert på faktiske forvaltningsregnskap per 28. februar 2017. Ordningsrapporten tar ikke hensyn til eventuelle 
utviklinger etter disse datoene, med mindre det er uttrykkelig angitt i motsats i ordningsrapporten.

Jeg kommer til å gi en supplerende ordningsrapport til High Court basert på oppdatert finansiell informasjon og 
identifiserer eventuelle materielle utfordringer som kan ha oppstått i tidsrommet mellom datoen bemerket i forrige avsnitt og 
den endelige High Court-høringen. 
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3.9 Andre spørsmål
a) Hvorfor er denne omstillingen nødvendig?
I juni 2016 stemte Storbritannia for å forlate EU («EU») («Brexit»). Den britiske regjeringen satte i gang den formelle 
prosessen med å forhandle om vilkårene for Storbritannias utgang i mars 2017, ved å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten. 
Forhandlingsprosessen vil trolig ta minst to år. 

AIG sin virksomhet i Europa er for tiden strukturert med AEL hjemmehørende i Storbritannia, med flere filialer i EØS, samt 
Sveits. Denne strukturen vil sannsynligvis ikke lenger være mulig etter Brexit. 

Dersom Storbritannia forlater EU, har AIG besluttet å restrukturere sin virksomhet i Europa. Ut ifra AELs eksisterende 
forsikringsvirksomheten planlegger AIG å opprette to separate undergrupper; en basert i Storbritannia som inneholder AIG 
UK, og en basert i Luxembourg som inneholder AESA.

b) Hva ville effekten på forsikringstakere vært hvis det ikke var noen restrukturering?
I fravær av den foreslåtte ordningen og Storbritannias mulige tap av passrettigheter, ville det være vesentlige bekymringer 
om AELs evne til å oppfylle forskriftenes kapitalkrav, skadebehandling i tråd med regelverket, betjening av eksisterende 
EØS-baserte forsikringstakere, og fornyelse av EØS-basert politikk.

c) Hvem skal utbetale skader fra forsikringstakere etter den foreslåtte ordningen?
Etter den foreslåtte ordningen vil AIG UK utbetale krav fra britiske overførende forsikringstakere, og AESA vil utbetale krav 
fra europeiske overførende forsikringstakere. Kravbehandlerne som tidligere var ansatt i AEL, kommer til å fortsette å utføre 
skadebehandlinger på vegne av AIG UK og AESA etter den foreslåtte ordningen. 

d) Vil den foreslåtte ordningen påvirke AELs reassuranseavtaler?
AEL vil anmode High Court om å avgi en rettskjennelse slik at både AIG UK og AESA kan beholde fordelene ved utadrettet 
reassuranse, i den utstrekning den dekker noen del av eventuelle AEL-forsikringsavtaler som overføres under den foreslåtte 
ordningen. Det forventes ikke at det vil påvirke mine konklusjoner dersom High Court ikke godtar denne rettskjennelsen.

e) Hvordan kan jeg få mer informasjon?
En kopi av ordningsrapporten er tilgjengelig for nedlasting fra www.aig.com/brexit, eller kan fås ved å kontakte 
advokatene nedenfor.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
Storbritannia 
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4. JURIDISK MEDDELELSE

MELDING

VEDRØRENDE
AIG EUROPE LIMITED

OG 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

OG
AIG EUROPE SA 

OG
VEDRØRENDE  

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

I HIGH COURT OF JUSTICE

CR-2017-009373

DOMSTOLER FOR VIRKSOMHET OG EIENDOM

I ENGLAND OG WALES 

DOMSTOL FOR BEDRIFTER (ChD)

DET MEDDELES HERVED at den 5. mars 2018, AIG Europe Limited («overføreren») og American International Group 
UK Limited («den britiske overtakeren») og AIG Europe SA («den europeiske overtakeren») laget en søknad 
(«søknaden») til High Court of Justice, domstoler for virksomhet og eiendom i England og Wales, domstol for bedrifter 
i London («domstolen») i samsvar med seksjon 107(1) av Financial Services and Markets Act 2000 (med endringer) 
(«FSMA») for en rettskjennelse:

1. etter §111 i FSMA, å godkjenne en overføringsordning for forsikringsvirksomhet («Ordningen») for overføringen av:

 (a)  deler av forsikringsvirksomhet videreført av overføreren til den britiske overtakeren («overførende britisk 
virksomhet») i samsvar med rettsbestemmelsene og uten videre handling eller instrument; og 
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 (b)  kort tid etter overføringen av overførende britisk virksomhet, overføring av all gjenværende 
forsikringsvirksomhet fra overføreren til den europeiske overtakeren («overførende EØS-virksomhet») 
under den planlagte grenseoverskridende fusjonen ved overtakelse av overføreren av den europeiske 
overtakeren i henhold til selskapsforskrifter (Cross-Border Merger Regulations) 2007(SI 2007/2974) 
(«Fusjonen») og i samsvar med rettsbestemmelsene; og 

2. tilleggsbestemmelse i forbindelse med ordningen i henhold til §112 og 112A i FSMA.

Følgende dokumenter er tilgjengelige vederlagsfritt, og kan lastes ned på www.aig.com/brexit : 

• En kopi av en rapport om vilkårene i ordningen, utarbeidet i samsvar med FSMAs §109, av en uavhengig 
sakkyndig – Steve Mathews fra Willis Towers Watson – hvis utnevnelse er godkjent av tilsynsorganet, 
(«Ordningsrapporten»); 

• komplett ordningsdokument; 
• informasjon (som inneholder en oppsummering av vilkårene i ordningen, og en oppsummering av 

ordningsrapporten); og 
• et spørsmål-og-svar-dokument relatert til ordningen. 

Andre dokumenter og ytterligere informasjon om ordningen vil bli lagt ut på denne nettsiden, og det anbefales at du ser 
etter oppdateringer. Du kan også be om kopier av alle dokumentene ved å skrive eller ringe overføreren ved hjelp av 
kontaktinformasjonen nedenfor.

Søknaden skal høres 18. oktober 2018 av en dommer i Chancery Division ved High Court i The  
Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannia. En lignende søknad relatert til fusjonen skal 
 høres samtidig. Dersom Domstolen godkjenner det, foreslås det at ordningen og fusjonen trer i kraft  
1. desember 2018. 

Enhver som hevder at han eller hun kan bli negativt påvirket av gjennomføringen av ordningen, 
har rett til å delta i høringen og anføre sine synspunkter, enten personlig eller gjennom en juridisk 
representant. 

Enhver person som hevder at de kan bli negativt påvirket av ordningen, men som ikke har til hensikt å delta i høringen, 
kan gi meddelelser om ordningen over telefon eller skriftlig til advokatene nevnt nedenfor, eller til overføreren ved hjelp av 
kontaktopplysningene som er angitt nedenfor. 

Enhver person som har til hensikt å delta ved høringen, eller gi meddelelser over telefon eller skriftlig, blir anmodet om  
(men ikke forpliktet) å gi beskjed om sine innvendinger så snart som mulig, og helst minst fem dager før søknadens høring 
18. oktober 2018, til advokatene nevnt nedenfor eller til overføreren, ved hjelp av kontaktopplysningene som er angitt 
nedenfor.

Dersom ordningen blir godkjent av retten, vil det resultere i overføringen av:

1.  alle kontrakter, aktiva og passiva knyttet til den overførte britiske virksomheten til den britiske overtakeren, i 
samsvar med vilkårene i rettskjennelsen; og 

2.  alle kontrakter, aktiva og passiva knyttet til den overførte EØS-virksomheten til den europeiske overtakeren, i 
samsvar med vilkårene i rettskjennelsen,

i hvert tilfelle, selv om en person ellers ville være berettiget til å opphøre, endre, erverve eller kreve en interesse eller rett, 
eller å behandle en interesse eller rett, som opphørt eller endret i henhold til dette. En slik rettighet vil kun kunne håndheves i 
den grad retten fastsetter dette.

6. april 2018

Overførers kontaktadresse:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom
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Overførers kontaktopplysninger:

Telefonnummer:

OPPRINNELSESLAND AVGIFTSFRITT TELEFONNUMMER
USA 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Hellas 0080044142187

Romania 0800400986

Kroatia 0800988961

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Italia, Irland, Latvia, Litauen, 

Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia

00800 244 244 29

Telefonlinjene våre er åpne fra kl. 09.00 til 17.00 mandag til fredag (unntatt helligdager).

Adresse: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannia

E-post: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
Storbritannia 

Ref.: 153385.0064 (GHFS) 
Overførers advokater

NOR/S01/0418


