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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η Britannia Steam Ship
Insurance Association Limited («Britannia») και η Britannia Steam Ship Insurance
Association Europe m.a. («Britannia Europe») υπέβαλαν αίτηση στο Ανώτερο Δικαστήριο
Αγγλίας και Ουαλίας (το «Δικαστήριο») για:
1.

μία Εντολή βάσει του Μέρους VII του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
και Αγορών του 2000 («Νόμος του 2000») με την οποία να εγκρίνεται η μεταβίβαση
της ασφαλιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και να προβλέπεται η μεταβίβαση
όλης της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής δραστηριότητας της Britannia στην
Britannia Europe (το «Πρόγραμμα»); και

2.

μία Εντολή η οποία να περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την
εφαρμογή του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου του 2000.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα που μεταβιβάζεται περιλαμβάνει ολόκληρη την ασφαλιστική
και αντασφαλιστική δραστηριότητα της Britannia, συμπεριλαμβανομένων όλων των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβολαίων στα οποία η Britannia είναι ο ασφαλιστής ή
ο αντασφαλιστής μαζί με τα εκχωρούμενα συμβόλαια αντασφάλισης της Britannia και όλα τα
άλλα συμβόλαια, οποιαδήποτε στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Britannia,
εκτός αν αυτά εξαιρούνται ρητά σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος (η
«Μεταβιβαζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα»). Τα συμβόλαια ασφάλισης και
αντασφάλισης που περιλαμβάνονται στην Μεταβιβαζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα
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συντάχθηκαν από την Britannia μέσω των διαφόρων δομών της από καιρό σε καιρό. Τα
εκχωρούμενα συμβόλαια αντασφάλισης και οι συμφωνίες που μεταφέρονται στην Britannia
Europe περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Britannia
βάσει των συμφωνιών κοινής εκμετάλλευσης (Pooling Agreements) μεταξύ των μελών του
International Group of P&I Clubs και οποιωνδήποτε εκχωρούμενων συμφωνιών
αντασφάλισης που έχουν συναφθεί από το International Group of P&I Clubs και τα μέλη του.
Η μεταβίβαση των μερών αυτών της Μεταβιβαζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας που
των η διαχείρηση γίνεται στο Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη από ή εκ
μέρους της Britannia, ενεργώντας μέσω των παραρτημάτων της σε αυτούς τους χώρους
δικαιοδοσίας, μπορεί να καθυστερήσει εν αναμονή της έγκρισης των αντίστοιχων
παραρτημάτων που θα ιδρυθούν από την Britannia Europe.
Εάν το Πρόγραμμα εγκριθεί από το Δικαστήριο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση
όλης της Μεταβιβαζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Britannia Europe, που
εφεξής, λαμβανομένης υπόψη τυχόν καθυστέρησης της μεταβίβασης παραρτήματος όπως
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα διεξάγονται από την Britannia Europe. Η
Tindall Riley, μέσω των διαφόρων δομών της, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την
Μεταβιβαζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η προτεινόμενη μεταβίβαση θα εξασφαλίσει
την συνέχιση από την Britannia ή εναντίον αυτής τυχόν νομικών διαδικασιών από την
Britannia Europe ή εναντίον αυτής. Όλες οι αξιώσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πριν
από την μεταβίβαση εκ μέρους της Britannia θα περάσουν στην Britannia Europe μετά την
μεταβίβαση. Όλες οι αξιώσεις που θα προκύψουν μετά την μεταβίβαση θα διεκπεραιωθούν
εκ μέρους της Britannia Europe. Κάθε μέλος της Britannia που ανανέωσε ένα ασφαλιστήριο
συμβόλαιο στις 20 Φεβρουαρίου 2021 ή του οποίου το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τέθηκε σε
ισχύ αυτή την ημερομηνία, θα γίνει μέλος της Britannia Europe. Μετά την μεταβίβαση, το
καταστατικό της Britannia Europe και οι κανόνες που διέπουν τις ασφαλιστικές τάξεις θα
ισχύουν για τα μεταβιβαζόμενα συμβόλαια ασφάλισης και αντασφάλισης και όλα τα
ασφάλιστρα θα πληρώνονται στην Britannia Europe.
Εάν είστε κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου και έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με
την προτεινόμενη μεταβίβαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Phillippa Smith στην
Tindall Riley (Britannia) Limited στο τηλέφωνο +44 (0)20 7407 3588 κατά τη διάρκεια του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
Αντίγραφα μίας έκθεσης με τους όρους του Προγράμματος που έχει συνταχθεί από έναν
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα όπως προβλέπεται από την παράγραφο 109 του Νόμου του
2000, μαζί με μία περίληψη αυτής της έκθεσης και μία δήλωση με τους όρους του
Προγράμματος μπορείτε να αποκτήσετε ατελώς επικοινωνώντας γραπτώς με την Phillippa
Smith στηδιεύθυνση Tindall Riley (Britannia) Limited, Regis House, 45 King William Street,
Λονδίνο EC4R 9AN ή με e-mail στη διεύθυνση BritanniaPartVII@tindallriley.com.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφα από τον ιστότοπο της Britannia
https://britanniapandi.com/part-vii-transfer.
Η ακροαματική διαδικασία της αίτησης ενώπιον ενός Δικαστή του Δικαστηρίου στην
διεύθυνση The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Royal Courts of London, Fetter Lane,
Λονδίνο EC4A 1NL έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιανουαρίου 2021. Οποιοδήποτε άτομο
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πιστεύει ότι θα είχε αρνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του Προγράμματος έχει το
δικαίωμα ένστασης (υποβάλλοντας γραπτές παρατηρήσεις προς την Britannia και την
Britannia Europe ή/και το Δικαστήριο ή μέσω προφορικών παρατηρήσεων προς την
Britannia και την Britannia Europe) ή μπορούν να παραστούν στην ακροαματική διαδικασία
αυτοπροσώπως ή μέσω δικηγόρου.
Οποιοδήποτε άτομο ενίσταται κατά του Προγράμματος, ή θεωρεί ότι μπορεί να
επηρεαστεί αρνητικά από αυτό, αλλά δεν έχει σκοπό να παραστεί στην ακροαματική
διαδικασία μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα
γνωστοποιώντας εγγράφως τις παρατηρήσεις αυτές στην Britannia και την Britannia
Europe στην παρακάτω διεύθυνση ή τηλεφωνώντας στον παρακάτω αριθμό
τηλεφώνου, σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση πριν
από τις 22 Ιανουαρίου 2021. Όλες οι παρατηρήσεις θα υποβληθούν στο Δικαστήριο
κατά την ακροαματική διαδικασία.
Δικηγόροι για την Britannia Steam Ship Insurance Association Limited και την Britannia
Steam Ship Insurance Association Europe m.a., Holman Fenwick Willan LLP, Friary Court, 65
Crutched Friars, Λονδίνο EC3N 2AE, Ηνωμένο Βασίλειο, +44 (0)20 7264 8000, αρ. αναφ.
RWH/WJR/667.46.
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Αυτή η ημερομηνία θα προστεθεί όταν η ειδοποίηση σταλεί για δημοσίευση.
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