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DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER OMGÅENDE 
DIN OPMÆRKSOMHED

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, bedes du kontakte din finansrådgiver, advokat, revisor eller anden rådgiver, som 
er behørigt bemyndiget.

Denne brochure er kun beregnet som en vejledning og er ikke en endegyldig erklæring vedr. dine rettigheder. Der kan 
være andre personer med interesse i din police (for eksempel ægtefæller og pårørende). Gør venligst disse andre personer 
opmærksom på indholdet af dette dokument. Det er muligt at rekvirere ekstra kopier af dette dokument ved at kontakte 
overdrageren. 

Hvis du har spørgsmål, som ikke omhandles i denne brochure, bedes du kontakte os på sædvanlig vis ved at oplyse vores 
reference og evt. dit policenummer; der findes nærmere oplysninger om dette i brevet, der er vedlagt denne brochure.

Oplysninger om overdragelsen vil også blive tilvejebragt på vores hjemmeside på www.aig.com/Brexit. Vær venligst 
opmærksom på, at vi, inklusive vores udpegede administratorer og kontaktcentre, ved lov ikke må yde finansiel rådgivning, 
men vi vil besvare generelle spørgsmål om konsekvenserne af den foreslåede overdragelse.
 

INDHOLD        SIDENR.

1. DEFINITIONER         3

2. OPSUMMERING AF ORDNINGEN       4

 2.1 Indledning        4

 2.2 Skæringsdato        4

 2.3 Retslig procedure        4

 2.4 Konsekvenser af den foreslåede overdragelse     4

 2.5 Forventet tidsplan        5

 2.6 Yderligere oplysninger       5

 2.7 Hvad bør du gøre nu?       6

3. OPSUMMERING AF DEN UAFHÆNGIGE EKSPERTS RAPPORT    6

 3.1 Indledning        6

 3.2 Om den uafhængige ekspert       6

 3.3 Den foreslåede ordning       7

 3.4 Selskaberne        7

 3.5 Den uafhængige eksperts konklusioner      7

 3.6 Dækning af forsikringstagere, der overdrages fra AEL til AIG UK    7

 3.7 Dækning af forsikringstagere, der overdrages fra AEL til AESA    8

 3.8 Andre overvejelser        8

 3.9 Yderligere spørgsmål       9

4. JURIDISK MEDDELELSE        10



3

1. DEFINITIONER

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG og dennes  “til enhver tid værende datterselskaber fra tid til anden, herunder overdrageren og modtagerne. 

Gennemførelsesdato: 1. december 2018.

EØS: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

EU: Den Europæiske Union.

Europæisk forretning: alle aktiver og passiver tilhørende overdrageren bortset fra den britiske forretning. 

Det Europæiske Grænseoverskridende Fusionsdirektiv: EU-direktiv 2017/1132 dateret den 14. juni 2017 om 
visse aspekter af selskabsretten, der med effekt fra den 20. juli 2017 ophævede og kodificerede direktivet 2005/56/EF 
dateret den 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar, som implementeret 
i Luxembourgsk  ret i henhold til artikler 1020-1 ff. af den Luxembourgske handelslov dateret den 10. august 1915 og i 
engelsk ret af selskabsreglerne (grænseoverskridende fusioner) af 2007 (SI 2007/2974). 

Europæisk overdragelse: overdragelsen af europæisk forretning til den europæiske modtager. 

Europæisk modtager: AIG Europe SA er et forsikringsdatterselskab med tilladelse tilhørende AIG-koncernen, der blev 
grundlagt i Luxembourg med registreringsnummer B218806.

FCA: Financial Conduct Authority i Storbritannien eller sådanne andre offentlige, lovbestemte eller andre myndigheder som til 
enhver tid vil udføre sådanne opgaver i i relation til forsikringsselskaber, som er tildelt FCA i henhold til FSMA.

FSMA: Financial Services and Markets Act 2000 (den britiske lov om finansielle tjenesteydelser og markeder 2000) 
sammen med regler og forskrifter, der er blevet implementeret i henhold dertil.

Højesteret i England og Wales: Englands og Wales' højesteret.

Uafhængig ekspert: Steve Mathews fra Willis Towers Watson, hvis udnævnelse er blevet godkendt af PRA.

Juridisk meddelelse: en formel meddelelse om den foreslåede overdragelse. 

Fusion: den planlagte grænseoverskridende fusion via  overdragerens absobering af af den europæiske modtager i 
henhold til det europæiske grænseoverskridende fusionsdirektiv.

PRA: Prudential Regulation Authority i Storbritannien eller sådanne andre offentlige, lovbestemte eller andre myndigheder, 
som til enhver tid vil udføre sådanne opgaver i relation til forsikringsselskaber, som er tildelt PRA i henhold til loven.

Overdragelsesordning: overdragelsesordning for forsikringsvirksomhed, i henhold til del VII af FSMA, for den britiske 
og den europæiske overdragelse.

Ordningsrapport: rapporten udarbejdet af den uafhængige ekspert om overdragelsesordningen i henhold til afsnit 109 i FSMA.

Modtagere: den britiske og den europæiske modtager i fællesskab.

Overdragelse: overdragelsen af den britiske forretning til den britiske modtager og overdragelsen af den europæiske 
forretning til den europæiske modtager. 

Overdrager: AIG Europe Limited.

Storbritannien: Storbritannien og Nordirland.

Britisk forretning: overdragerens aktiver og passiver, der skal overdrages til den britiske modtager i henhold til 
overdragelsesordningen, der omfatter britiske forsikringspolicer og relaterede aktiver og passiver.

Britiske forsikringspolicer (a) den del af forsikringspolicer, der vedrører britisk risiko, der er udstedt af eller på 
vegne af overdrageren, (b) den del af forsikringspolicer, der vedrører ikke-EØS-risiko, der er udstedt af eller på vegne af 
overdrageren, og (c) genforsikringspolicer, der er udstedt af eller på vegne af overdrageren, i hvert tilfælde andet end, 
hvor en sådan (gen)forsikringspolice er udstedt af overdrageren gennem eller på vegne af en af dens filialer.

Britisk overdragelse: overdragelsen af den britiske forretning til den britiske modtager.

Britisk modtager: American International Group UK Limited, et autoriseret forsikringsdatterselskab med tilladelse 
tilhørende AIG-koncernen, grundlagt i England og Wales med registreringsnummer 10737370. 

Denne brochure er blevet udarbejdet for at give dig et overblik over den foreslåede overdragelse. Giv dig god tid til at læse den. 

Denne brochure indeholder vigtige oplysninger. Hvis du er i tvivl om betydningen eller vigtigheden af indholdet i denne opsummering 
eller overdragelsesordningen, så anbefales det, at du rådføre dig med din advokateller anden professionel rådgiver.
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2.1 Indledning
Vi foreslår at overdrage hele overdragerens forsikringsvirksomhed til modtagerne. Begge modtagere er AIG-
koncernselskaber. Den foreslåede overdragelse involverer:

i. den britiske overdragelse, og
ii. den europæiske overdragelse.

Den foreslåede overdragelse udgør en del af omstruktureringen, der implementeres af AIG som svar på Storbritanniens 
befolknings beslutning om at forlade EU ('Brexit'). Som følge af Brexit, skal Storbritannien forlade EU den 29. marts 2019. 
Vi tager de skridt, der er skitseret i denne brochure, for at sikre, at vi kan fortsætte med at betjene vores eksisterende 
forsikringstagere og tegne ny forsikringsvirksomhed i hele Europa og Schweiz efter Brexit. 

Dette afsnit 2 opsummerer hovedelementerne i den foreslåede overdragelse som angivet i overdragelsesordningen og 
giver yderligere oplysninger om ændringerne. Læs det omhyggeligt. 

2.2 Skæringsdato
Den foreslåede overdragelse er betinget af, at højesteret afsiger en kendelse i henhold til del VII i FSMA, og at fusionen 
bliver godkendt i overensstemmelse med det europæiske grænseoverskridende fusionsdirektiv. Hvis kendelsen afsiges og 
fusionen godkendes, så vil overdragelsen og fusionen træde i kraft per 1. december 2018. 

2.3 Retslig proces
Den foreslåede overdragelse involverer:

a) den britiske overdragelse, der vil blive gennemført via overdragelsesordningen, som vil blive forelagt 
højesteret med henblik på godkendelse i henhold til del VII i FSMA, og

b) den europæiske overdragelse, der vil blive gennemført via en kombineret overdragelsesordning, der vil 
blive forelagt højesteret med henblik på godkendelse i henhold til del VII i FSMA, og en grænseoverskridende 
fusionsproces i henhold til det europæiske grænseoverskridende fusionsdirektiv. 

Den retslige proces, der påvirker den foreslåede overdragelse, kræver ligeledes udnævnelsen af en uafhængig ekspert, 
der skal rapportere om de sandsynlige konsekvenser af den foreslåede overdragelse for forsikringstagere. Steve Matthews 
fra Willis Towers Watson er blevet udnævnt som den uafhængige ekspert i forbindelse med denne overdragelsesordning. I 
sin rapport har den uafhængige ekspert konkluderet, at ingen gruppe af forsikringstagere ville blive væsentligt påvirket af 
den foreslåede overdragelse. En opsummering af den uafhængige eksperts rapport er angivet i afsnit 3 af denne brochure. 

Lovgivningen i England kræver, at der sendes en juridisk meddelelse om den foreslåede overdragelse til alle de berørte 
forsikringstagere, medmindre der tildeles en fritagelse for tilvejebringelsen af en sådan juridisk meddelelse, og at den 
juridiske meddelelse bliver offentliggjort i visse publikationer. Den juridiske meddelelse om den foreslåede overdragelse 
er angivet i afsnit 4 i denne brochure. Den pågældende juridiske meddelelse bliver ligeledes offentliggjort i udvalgte 
publikationer, herunder to landsdækkende aviser i Storbritannien, og i de EØS-lande, hvor overdrageren har udøvet 
forsikringsvirksomhed. 

2.4 Konsekvenser af den foreslåede overdragelse
Med forbehold af godkendelse af overdragelsesordningen af højesteret og godkendelse af fusionen i henhold til det 
europæiske grænseoverskridende fusionsdirektiv, med virkning fra Gennemførelsesdatoen: 

i. vil overdragerens britiske forretning blive overdraget til den britiske modtager;
ii. vil overdragerens europæiske forretning blive overdraget til de europæiske modtagere, og
iii. vil overdrageren blive opløst i henhold til gældende lovgivning. 

Dette betyder at:

a) Du fortsat vil have de samme rettigheder, fordele og forpligtelser og være underlagt de samme vilkår og 
betingelser i forbindelse med din police, bortset fra at de britiske modtagere (i forbindelse med den britiske 
forretning) og de europæiske modtagere (i forbindelse med den europæiske forretning) vil blive de respektive 
forsikringsselskaber i stedet for overdrageren. Der vil ikke ske andre ændringer til dækningen, der ydes af din police. 
b) Hvis din eksisterende police (a) blev udstedt af eller på vegne af overdrageren, andet end gennem dens 

2. OPSUMMERING AF ORDNINGEN



5

filialer, og (b) dækker både (i) britiske risici og/eller risici uden for EØS, og (ii) ikke-britiske EØS-risici, har 
du en "delt" police. Vilkårene og betingelserne i din police vil gælde samlet for begge modtagere, og du vil 
fortsat have de samme rettigheder, fordele og forpligtelser og være underlagt de samme vilkår og betingelser 
i forbindelse med din police (herunder alle gældende policebegrænsninger). Yderligere oplysninger om 'delte' 
policer findes i dokumentet med spørgsmål og svar. Bemærk venligst, at hvis du er et forsikringsselskab, gælder 
ovenstående ordlyd ikke fsva. dine genforsikringspolicer (dvs. hvor overdrageren er dit genforsikringsselskab). 

c) Eventuelle sagsanlæg, uanset om nuværende, fremtidige, verserende, truede eller andet, der involverer 
overdrageren, vil blive påbegyndt eller fortsat af eller mod den relevante modtager i stedet for overdrageren, 
og den relevante modtager vil være berettiget til alle defensorater, erstatningskrav, modkrav og rettigheder til 
modregning, som overdrageren måtte have haft.

d) Eventuel dom, forlig, kendelse eller tildelt erstatning, som ikke bliver fuldt ud opfyldt inden 
Gennemførelsesdatoen, kan håndhæves af eller mod:

i. den britiske modtager med hensyn til den britiske forretning, og
ii. den europæiske modtager med hensyn til den europæiske forretning, i stedet for overdrageren. 

e) Alle omkostninger og udgifter, der er afholdt i forbindelse med den foreslåede overdragelse, herunder den 
uafhængige eksperts honorarer, juridiske gebyrer samt PRA og FCA's gebyrer, skal afholdes af overdrageren 
(og ikke af forsikringstagerne i den britiske forretning eller den europæiske forretning). 

2.5 Forventet tidsplan
Højesterets høring i forbindelse med den foreslåede overdragelse er planlagt til den 18. oktober 2018 i London (Rolls 
Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL).

Den foreslåede dato på hvilken overdragelsesordningen og fusionen træder i kraft er den 1. december 2018.

2.6 Yderligere oplysninger
Det er vigtigt, at du forstår baggrunden for den foreslåede overdragelse, og du opfordres til at læse hele denne brochure, 
herunder opsummeringen af den uafhængige eksperts rapport i afsnit 3, og den juridiske meddelelse om den foreslåede 
overdragelse i afsnit 4 i denne brochure. Vi henleder din opmærksomhed på dokumentet med spørgsmål og svar. 

Hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende den foreslåede overdragelse, kan du få yderligere oplysninger, herunder 
overdragelsesordningens fuldstændige vilkår og hele den uafhængige eksperts rapport gratis på www.aig.com/brexit 
ved at skrive til os på AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien eller aigbrexit@aig.com, 
eller ved at kontakte vores dedikerede hjælpelinje på nummeret, der er angivet i tabellen nedenfor. Hjælpelinjen er åben 
mellem kl. 9:00 og 17:00 fra mandag til fredag (undtagen helligdage). 

OPRINDELSESLAND GRATIS TELEFONNUMMER
USA 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grækenland 0080044142187

Rumænien 0800400986

Kroatien 08004009861

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, 
Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, 

Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

00800 244 244 29
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2.7 Hvad bør du gøre nu?
Hvis du ikke har anliggender vedrørende den foreslåede overdragelse, behøver du ikke at foretage dig noget. Med 
forbehold af at den foreslåede overdragelse bliver godkendt af højesteret og fusionen bliver godkendt i henhold til 
processen, der er angivet i det europæiske fusionsdirektiv, bliver alle policer, der er omfattet af overdragelsesordningen, 
automatisk overdraget til modtagerne. 

Hvis du mener, at du vil blive væsentligt ringere stillet af den foreslåede overdragelse, eller hvis du på anden måde ønsker 
at gøre indsigelse mod den foreslåede overdragelse, er du berettiget til at give udtryk for dine bekymringer overfor retten, 
enten ved personligt fremmøde eller ved stedfortræder eller skriftligt. Derudover kan du give udtryk for dine anliggender 
skriftligt eller via telefon, hvorefter vi vil føre optegnelse over dine anliggender og videresende en kopi til PRA, FCA, den 
uafhængige ekspert samt højesteret. Vi har forklaret processen med at give udtryk for anliggender i dokumentet, der 
indeholder spørgsmål og svar.

Hvis du mener, at du vil blive væsentligt ringere stillet af vores forslag, skønt du ikke er forpligtet til at give udtryk for dine 
anliggender over for os skriftligt, så beder vi dig alligevel om at gøre dette, således at vi har mulighed for at forstå og 
drøfte dine anliggender med dig. Du bedes derfor underrette os skriftligt så hurtigt som muligt og helst fem hverdage inden 
datoen for høringen i højesteret. 

3. OPSUMMERING AF DEN UAFHÆNGIGE EKSPERTS RAPPORT

3.1 Indledning
Når en ordning for overdragelse af forsikringsvirksomhed fra et selskab til et andet fremlægges for højesteret i England og 
Wales ("højesteret") til godkendelse, skal den ledsages af en rapport om ordningens vilkår fra en uafhængig ekspert ("den 
uafhængige ekspert"). Den uafhængige eksperts rapport om ordningen ("rapport om ordning") er et krav i henhold til del 
VII i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA").

Dette dokument er en opsummering af rapporten om ordningen ("opsummering"), og denne opsummering kan udleveres 
til forsikringstagere samt eventuelle andre personer, der er berettigede til at modtage en kopi i henhold til gældende lov 
lovgivning. Rapporten om ordningen indeholder detaljerede oplysninger, som ikke fremgår af opsummeringen. 

Opsummeringen og rapporten om ordningen er blevet udarbejdet på foranledning af AIG Limited ("AEL") til anvendelse 
af højesteret udelukkende til de formål, der fremgår af FSMAs krav til del VII-overdragelser. Jeg er forpligtet over for 
højesteret til at hjælpe højesteret med sager, der ligger inden for min ekspertise. Denne forpligtelse tilsidesætter eventuelle 
andre forpligtelser over for personer, som jeg har modtaget instruktioner fra, eller fra hvem jeg modtager betaling. Denne 
opsummering er underlagt de samme begrænsninger som dem, der fremgår af rapporten om ordningen, og i tilfælde af 
eventuel reel eller opfattet uoverensstemmelse mellem denne opsummering og rapporten om ordningen, så skal rapporten 
om ordningen have forrang. 

Denne opsummering og rapporten om ordningen er blevet udfærdiget til anvendelse af højesteret, og højesteret kan 
påberåbe sig disse. Hverken den uafhængige ekspert eller Willis Towers påtager sig noget ansvar eller erstatningspligt 
over for nogen tredjepart i forbindelse med rapporten om ordningen eller denne opsummering. Sådanne tredjeparters 
afhængighed af rapporten om ordningen eller denne opsummering sker på eget ansvar.

3.2 Om den uafhængige ekspert
Jeg, Steve Mathews, er medlem af instituttet og fakultetet for aktuarer, med adgangsgivende eksamen bestået i 1999. Jeg 
er direktør i virksomheden Towers Watson Limited beliggende på Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ ("Willis 
Towers Watson" eller "WTW"). Jeg har erfaring med den type forretning, der tegnes af AEL.

Jeg erklærer, at jeg ikke har nogen interessekonflikt eller involvering på nuværende tidspunkt eller tidligere med AEL eller 
andre AIG-koncernselskaber, som vil påvirke min egnethed til at fungere som den uafhængige ekspert for den foreslåede 
ordning (som defineret i paragraf 3.3).

Willis Towers Watson har globale relationer med AIG-koncernselskaber, men jeg mener ikke, at karakteren og omfanget 
af disse forhold påvirker mine evner til at fungere som uafhængig ekspert for den foreslåede ordning. Jeg har afgivet 
oplysninger om disse relationer direkte til PRA (Prudential Regulation Authority) (“PRA”) og FCA (Financial Conduct 
Authority) (“FCA”).

Min udnævnelse som den uafhængige ekspert i forbindelse med den foreslåede ordning er blevet godkendt af PRA i 
samråd med FCA. 
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3.3 Den foreslåede ordning
Den foreslåede ordning (den "foreslåede ordning") involverer del VII-overdragelserne af hele AEL's forretning til: 

a) American International Group UK Limited ("AIG UK"), som vil modtage:

i. den del af forsikringspolicer, der knytter sig til risiko i Storbritannien, og som er udstedt af eller på 
vegne af AEL, bortset fra hvor en sådan forsikringspolice er blevet udstedt af AEL gennem eller på 
vegne af dennes filialer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller Schweiz,
ii. den del af forsikringspolicer, der knytter sig til risiko uden for EØS, og som er udstedt af eller på 
vegne af AEL, bortset fra hvor en sådan forsikringspolice er blevet udstedt af AEL gennem eller på 
vegne af dennes filialer i EØS eller Schweiz, og
iii. genforsikringspolicer udstedt af eller på vegne af AEL, bortset fra hvor en sådan 
genforsikringspolice er blevet udstedt af AEL gennem eller på vegne af dennes filialer i EØS eller 
Schweiz.

b) AIG Europe SA ("AESA"), som vil have filialer i EØS og Schweiz, og som vil modtage den del af eventuelle 
(gen)forsikringspolicer, der udstedes af AEL, og som ikke overdrages til AIG UK.

Det forventes, at ikrafttrædelsesdatoen for transaktionen bliver den 1. december 2018.

3.4 Selskaberne
AEL, AIG UK og AESA er indirekte helejede datterselskaber af American International Group, Inc. ("AIG").  
Gruppen af AIG-koncernselskaber benævnes i denne opsummering som AIG-koncernen ("AIG-koncern").

AEL og AIG UK er begge registreret i Storbritannien, med tilladelse fra PRA og reguleret af PRA og FCA. AESA har 
hjemsted i Luxembourg og er med tilladelse fra Luxembourgs finansminister og underlagt tilsyn af Commissariat aux 
Assurances ("CAA").

3.5 Den uafhængige eksperts konklusioner
Jeg har overvejet den foreslåede ordning og dens sandsynlige konsekvenser for de følgende grupper af forsikringstagere:

a) Forsikringstagere hos AEL, den del hvis forsikringspolicer overdrages til AIG UK ("forsikringstagere, der 
overdrages til Storbritannien), og

b) Forsikringstagere hos AEL, den del hvis forsikringspolicer overdrages til AESA ("forsikringstagere, der 
overdrages til Europa") 

Jeg har overvejet de sandsynlige konsekvenser af den foreslåede ordning for forsikringstagere, der overdrages 
til Storbritannien og forsikringstagere, der overdrages til Europa. I hvert tilfælde har jeg overvejet de sandsynlige 
konsekvenser af den foreslåede ordning for dækningen af kontraktmæssige rettigheder tilhørende forsikringstagere, der 
overdrages. Jeg har desuden overvejet de sandsynlige konsekvenser af den foreslåede ordning for andre faktorer, der 
kan påvirke dækningen eller serviceniveauer af de involverede forsikringstagere, herunder konsekvensen af ændringen for 
lovgivningsmæssige anliggender for forsikringstagere, der overdrages til Europa.

Jeg har ydermere overvejet de sandsynlige konsekvenser af den foreslåede ordning for genforsikringsselskaber, hvis 
genforsikringskontrakter skal overdrages i henhold til den foreslåede ordning.

3.6 Dækning af forsikringstagere, der overdrages fra AEL til AIG UK
Efter min mening vil forsikringstagerne, der overdrages til Storbritannien, både de direkte og genforsikringstagerne,  
ikke blive væsentligt negativt påvirket af den foreslåede ordning. 

Forsikringstagere, der overdrages til Storbritannien, har på nuværende tidspunkt policer hos AEL, et selskab, hvis 
økonomiske ressourceniveau overstiger de lovgivningsmæssige kapitalkrav. Desuden opfylder AEL sine mål for økonomiske 
ressourcer, hvilket er en forbedring i forhold til de lovgivningsmæssige kapitalkrav.

Efter den foreslåede ordning, vil forsikringstagere, der overdrages til Storbritannien have policer hos AIG UK, et selskab, 
hvis økonomiske ressourceniveau forventes at ville overstige de lovgivningsmæssige kapitalkrav. Derudover forventes det, 
at AIG UK vil opfylde sine mål for økonomiske ressourcer, hvilket er en forbedring i forhold til de lovgivningsmæssige 
kapitalkrav. 

Følgelig mener jeg, at sikkerheden af kontraktmæssige rettigheder tilhørende forsikringstagere, der overdrages til 
Storbritannien, ikke bliver væsentligt ringere stillet af den foreslåede ordning.
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3.7 Dækning af forsikringstagere, der overdrages fra AEL til AESA
Efter min mening bliver forsikringstagerne, der overdrages til Europa, både de direkte og genforsikringstagerne, ikke 
væsentligt negativt påvirket af den foreslåede ordning. 

Forsikringstagere, der overdrages til Europa, har på nuværende tidspunkt policer hos AEL, et selskab, hvis økonomiske 
ressourceniveau overstiger de lovgivningsmæssige kapitalkrav. Desuden opfylder AEL sine mål for økonomiske ressourcer, 
hvilket er en forbedring i forhold til de lovgivningsmæssige kapitalkrav.

Efter den foreslåede ordning vil forsikringstagere, der overdrages til Europa, have policer hos AESA, et selskab, hvis 
økonomiske ressourceniveau forventes at ville overstige de lovgivningsmæssige kapitalkrav. Derudover forventes det, 
at AESA vil opfylde sine mål for økonomiske ressourcer, hvilket er en forbedring i forhold til de lovgivningsmæssige 
kapitalkrav.

Følgelig mener jeg, at sikkerheden af kontraktmæssige rettigheder tilhørende forsikringstagere, der overdrages til Europa, 
ikke bliver væsentligt ringere stillet af den foreslåede ordning.

Efter at have draget denne konklusion gør jeg opmærksom på, at nogle forsikringstagere, der overdrages til Europa, på 
nuværende tidspunkt drager fordel af Financial Services Compensation Scheme ("FSCS"), som i visse tilfælde kan yde 
kompensation i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens. Efter den foreslåede ordning vil de selv samme forsikringstagere, 
der overdrages til Europa, som har erstatningskrav, der forekommer før overdragelsesdatoen (uanset om de er indberettet 
eller ikke indberettet) fortsat drage fordel af FSCS-beskyttelse i henhold til FSCS 'efterfølgerregler'. Men i henhold 
til antagelser, der er angivet i min rapport om ordningen, vil forsikringstagere, der overdrages til Europa, som har 
erstatningskrav, der forekommer efter overdragelsesdatoen, dog ikke være omfattet af FSCS efter den foreslåede ordning 
fsva. sådanne erstatningskrav, og vil muligvis ikke være berettigede til eventuelle andre forsikringskompensationsordninger. 
Dette har jeg medtaget i mine overvejelser i min rapport om ordningen, men til trods for dette mener jeg ikke, at 
forsikringstagere, der overdrages til Europa, vil blive væsentligt negativt påvirket af overdragelsesordningen.

3.8 Andre overvejelser 
Jeg mener ikke, at den foreslåede ordning vil have nogen væsentlige konsekvenser for forsikringstagere, der overdrages til 
Storbritannien, eller forsikringstagere, der overdrages til Europa, med hensyn til anliggender såsom investeringsforvaltning, 
ny forretningsstrategi, ledelse, administration, skadesbehandling, ledelsesordninger, udgiftsniveauer og vurderingsbaser 
i forbindelse med, hvordan de kan påvirke dækningen af forsikringstageres kontraktmæssige rettigheder og de 
serviceniveauer, der ydes til forsikringstagere.

Efter at have draget denne konklusion gør jeg opmærksom på, at en meget lille andel af forsikringstagere, der overdrages 
til Europa, hvis policer er blevet tegnet af AEL fra en virksomhed i Storbritannien til andre EØS-lande, på nuværende 
tidspunkt har ret til at rette klager til den britiske ombudsmand ("TFOS" - The Financial Ombudsman Service). Efter 
den foreslåede ordning vil disse forsikringstagere, der overdrages til Europa, ikke have adgang til TFOS fsva. klager 
vedrørende handlinger eller undladelser, der opstår efter overdragelsen, og som udføres uden for Storbritannien. Sådanne 
tvister i forbindelse med sådanne klager vil imidlertid kunne blive hørt af de luxembourgske ombudsmandstjenester eller 
forblive hos tvistbilæggelsestjenester i det land, hvor risikoen befinder sig. Dette har jeg medtaget i mine overvejelser i 
min rapport om ordningen, men til trods for dette mener jeg ikke, at forsikringstagere, der overdrages til Europa, vil blive 
væsentligt negativt påvirket af overdragelsesordningen.

Jeg mener også, at anliggender såsom omkostninger og skatteforhold i forbindelse med den foreslåede ordning ikke vil 
have nogen væsentlige konsekvenser for dækningen af forsikringstageres kontraktmæssige rettigheder.

Jeg er overbevist om, at det foreslåede materiale, der skal præsenteres for forsikringstagere, er passende, og at AEL's 
tilgang til kommunikation med forsikringstagere, herunder undtagelserne fra den almindelige kommunikationstilgang, er 
passende, rimelige og forholdsmæssige.

Den eksterne genforsikring af AIG UK og AESA vil dække det samme erstatningsansvar som under AEL, og 
sagsbehandlingsteamet vil opretholde det samme niveau og den samme kvalitet af service både før og efter den 
foreslåede ordning. Jeg mener derfor ikke, at overdragelsen vil have nogen væsentlig konsekvens for AEL's eksterne 
genforsikringsselskaber.

Rapporten om ordningen er baseret på finansiel information vedrørende AEL pr. den 30. november 2016 og finansielle 
prognoser baseret på faktiske interne regnskaber pr. den 28. februar 2017. Rapporten om ordningen tager ikke højde for 
eventuel udvikling efter disse datoer, medmindre det udtrykkeligt fremgår af rapporten om ordningen.
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Jeg vil præsentere en supplerende rapport om ordningen for højesteret, som er baseret på opdaterede finansielle 
oplysninger og som identificerer eventuelle væsentlige problemer, der måtte være opstået mellem datoerne angivet i det 
foregående afsnit, og den endelige høring i højesteret. 

3.9 Yderligere spørgsmål
a) Hvorfor er denne omstrukturering nødvendig?
I juni 2016 stemte Storbritannien for at forlade den Europæiske Union ("EU") ("Brexit"). Den britiske regering 
begyndte den formelle proces med at forhandle om vilkårene for Storbritanniens udgang fra EU i marts 2017 
ved at udløse artikel 50 i Lissabontraktaten. Forhandlingsprocessen forventes at vare i mindst to år. 

AIG's aktiviteter i Europa bliver på nuværende tidspunkt varetaget af AEL med hovedsæde i Storbritannien og 
med et netværk af filialer i EØS og Schweiz. Det er sandsynligt, at denne struktur ikke vil være levedygtig efter 
gennemførelsen af Brexit. 

I forventning om, at Storbritannien forlader EU, har AIG truffet en beslutning om at omstrukturere sine aktiviteter 
i Europa. Fra den nuværende AEL-forsikringsvirksomhed planlægger AIG at oprette to separate undergrupper; 
den ene baseret i Storbritannien, bestående af AIG UK, og den anden baseret i Luxembourg, bestående af 
AESA.

b) Hvilke konsekvenser ville det have for forsikringstagere, hvis der ikke blev omstruktureret?
Uden den foreslåede ordning og i tilfælde af, at Storbritannien mister sine pasrettigheder, vil der opstå 
væsentlige problemer med hensyn til AEL's evne til at opfylde sine lovgivningsmæssige kapitalkrav, behandle 
skader i overensstemmelse med lovgivningen, betjene eksisterende EØS-baserede forsikringstagere og forny 
EØS-baserede policer.

c) Hvem skal betale forsikringstagernes skader efter den foreslåede ordning træder i kraft?
Efter ikrafttrædelsen af den foreslåede ordning vil AIG UK betale skader til forsikringstagere, der overdrages 
til Storbritannien, og AESA vil betale erstatningskrav for forsikringstagere, der overdrages til Europa. 
Skadesmedarbejdere, der tidligere var ansat af AEL vil fortsætte med at håndtere skadesbehandling på vegne 
af AIG UK og AESA efter ikrafttrædelsen af den foreslåede ordning. 

d) Vil den foreslåede ordning påvirke AEL's ydre genforsikringsordninger?
AEL vil anmode højesteret om en supplerende kendelse, der giver både AIG UK og AESA mulighed for at 
bevare fordelene ved ydre genforsikring i den udstrækning, at den dækker enhver del af eventuelle AEL-
forsikringspolicer, der overdrages i henhold til den foreslåede ordning. I tilfælde af, at højesteret ikke afsiger 
denne supplerende kendelse, forventes dette ikke at påvirke mine konklusioner.

e) Hvordan kan jeg få mere at vide?
En kopi af rapporten om ordningen er tilgængelig på www.aig.com/brexit eller kan rekvireres ved at kontakte 
advokaterne navngivet nedenfor.

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

MEDDELELSE

I SAGEN OM
AIG EUROPE LIMITED

OG 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

OG
AIG EUROPE SA 

OG
I SAGEN OM  

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

I HØJESTERET

CR-2017-009373

RETTEN FOR VIRKSOMHEDER OG EJENDOM

I ENGLAND OG WALES 

RETTEN FOR SELSKABER (ChD)

DET MEDDELES HERMED, at den 5. marts 2018 indgav AIG Europe Limited ("overdrageren) og American 
International Group UK Limited (den "britiske modtager") og AIG Europe SA (den "europæiske modtager") en 
begæring ("begæringen") til højesteret, virksomheds- og ejendomsretten i England og Wales, selskabsretten i London 
("retten") i henhold til afsnit 107(1) i Financial Services and Markets Act 2000 (som ændret) ("FSMA:) om en kendelse:

1. i henhold til afsnit 111 i FSMA, der godkender en overdragelsesordning for forsikringsvirksomhed ("ordningen") for 
overdragelsen af:

 (a) visse forsikringsaktiviteter, der udføres af overdrageren, til den britiske modtager ("forretning, der 
overdrages til Storbritannien") i overensstemmelse med vilkårene i kendelsen og uden yderligere handling 
eller instrument, og 
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 (b) kort tid efter efter overdragelsen af forretningen, der overdrages til Storbritannien, alle resterende 
forsikringsaktiviteter, der udføres af overdrageren, til den europæiske modtager ("forretning, der 
overdrages til EØS") i henhold til den planlagte grænseoverskridende fusion via absorbering af 
overdrageren af den europæiske modtager i henhold til virksomhedsforskrifterne (grænseoverskridende 
fusioner) 2007  (SI 2007/2974) ("fusionen") og i overensstemmelse med kendelsens vilkår, og 

2. der tilvejebringer en accessorisk bestemmelse i forbindelse med ordningen i henhold til afsnit 112 og 112A i FSMA.

Følgende dokumenter er tilgængelige gratis, og de kan hentes på www.aig.com/brexit : 

•  En kopi af rapporten om ordningens vilkår, som blev udfærdiget i overensstemmelse med afsnit 109 i FSMA 
af en uafhængig ekspert, Steve Mathews fra Willis Towers Watson, hvis udnævnelse er blevet godkendt af 
PRA ("rapporten om ordningen"), 

• hele ordningsdokumentet, 
•  ordningsbrochuren (der indeholder en opsummering af ordningens vilkår og en opsummering af rapporten 

om ordningen), og 
• et dokument med spørgsmål og svar om ordningen. 

Understøttende dokumenter og eventuelle yderligere nyheder om ordningen vil blive offentliggjort på hjemmesiden, så du 
bør tjekke for opdateringer. Du kan også rekvirere gratis kopier af enhver af disse dokumenter ved at skrive eller ringe til 
overdrageren ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Begæringen skal høres den 18. oktober 2018 af en dommer i kanslerretten i højesteret beliggende på  
Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien. En tilsvarende begæring i forhold til fusionen skal høres  
på det samme tidspunkt. Hvis godkendt af retten foreslås det, at både ordningen og fusionen skal træde i kraft  
den 1. december 2018. 

Enhver person, som påstår, at vedkommende bliver stillet væsentligt ringere af 
overdragelsesordningen, har ret til at deltage i høringen og give udtryk for deres synspunkter enten 
ved personligt fremmøde eller via en juridisk repræsentant. 

Enhver person, som påstår, at vedkommende bliver negativt påvirket af overdragelsesordningen, men som ikke selv kan 
deltage i høringen, kan fremsætte sine synspunkter om ordningen ved at tage telefonisk kontakt eller skrive til advokaterne 
navngivet nedenfor eller til overdrageren vha. kontaktoplysningerne angivet nedenfor. 

Enhver person, som har til hensigt at deltage i høringen eller fremsætte sine synspunkter om ordningen ved telefonisk eller 
skriftlig kontakt (men som ikke er forpligtet hertil), anmodes om at meddele vedkommendes indsigelser så hurtigt som 
muligt og helst fem dage før høringen af begæringen den 18. oktober 2018 til advokaterne navngivet nedenfor eller til 
overdrageren vha. kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

Hvis ordningen bliver godkendt af retten, vil det resultere i overdragelsen af:

1. alle kontrakter, ejendom, aktiver og passiver vedrørende forretningen, der skal overdrages til Storbritannien, 
til den britiske modtager i overensstemmelse med kendelsens vilkår, og 

2. alle kontrakter, ejendom, aktiver og passiver vedrørende forretningen, der skal overdrages til EØS, til den 
europæiske modtager i overensstemmelse med kendelsens vilkår,

i hvert tilfælde, uanset om personen ellers ville være berettiget til at opsige, ændre, erhverve eller gøre krav på en interesse 
eller rettighed eller til at behandle en interesse eller rettighed som opsagt eller ændret med hensyn dertil. Enhver sådan 
rettighed vil kun kunne fuldbyrdes i den udstrækning, at det følger af rettens kendelse anerkender retskraften af en sådan 
rettighed.

6. april 2018

Overdragerens kontaktadresse:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien
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Overdragerens kontaktoplysninger:

Telefonnummer:

OPRINDELSESLAND GRATIS TELEFONNUMMER
USA 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grækenland 0080044142187

Rumænien 0800400986

Kroatien 0800988961

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, 
Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, 

Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

00800 244 244 29

Vores telefoner er åbne fra kl. 9:00 til 17:00 fra mandag til fredag (undtagen 
helligdage).

Postadresse: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London 
EC3M 4AB, Storbritannien

E-mail: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
Storbritannien 

Ref: 153385.0064 (GHFS) 
Advokater for overdrageren


