Oznámenie Súdu
NA VRCHNOM SÚDE
SÚD LORDA KANCELÁRA
OBCHODNÝ SÚD

VO VECI QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
-

a -

VO VECI COLONNADE INSURANCE S.A.
-

a VO VECI

ZÁKONA Z ROKU 2000 O FINANČNÝCH SLUŽBÁCH A TRHOCH

Týmto oznamujeme, že dňa 9.3.2017 podali QBE Insurance (Europe) Limited (ďalej len QBE) a Colonnade Insurance
S.A. (ďalej len Colonnade) v zmysle § 107 Zákona z roku 2000 o finančných službách a trhoch (ďalej len “zákon”)
na Vrchnom súde, Súd Lorda kancelára, Obchodný súd v Londýne žiadosť o vydanie rozhodnutí:

(1)

ktorými by bol v zmysle § 111 zákona udelený súhlas s návrhom (ďalej len “návrh”) zabezpečujúcim prevod na
spoločnosť Colonnade zahrňujúci:
(a) všetkých poistných zmlúv neživotného poistenia uzavretých poisťovňou QBE prostredníctvom svojich
pobočiek v Českej republike, Maďarsku a v Slovenskej republike a
(b) všetkých zmlúv o zaistení uzavretých poisťovňou QBE prostredníctvom svojich pobočiek v Českej
a Slovenskej republike; a

(2)

ktorými by boli vykonané podporné opatrenia v súvislosti s návrhom podľa §§ 112 a 112A zákona.

Kópiu správy o podmienkach návrhu, vypracovanú nezávislým znalcom v súlade s § 109 zákona (ďalej len “správa
o návrhu”), vyjadrenie vysvetľujúce podmienky návrhu a stručné zhrnutie správy o návrhu, ako aj celý materiál
o návrhu je možné získať bezplatne obrátením sa na QBE a Colonnade telefonicky na číslach alebo písomne na
adresách uvedených nižšie. Tieto materiály a iné s tým súvisiace dokumenty, vrátane kópií vzorových listov
poistníkom, sú dostupné na internetových stránkach QBE (http://hungary.qbeeurope.com/hungary/ /
http://czech.qbeeurope.com/czech/ / http://slovakia.qbeeurope.com/slovakia/ / http://www.qbeeurope.com/QIEColonnade-Part-VII-Information) a na internetových stránkach Colonnade (www.colonnade.cz / www.colonnade.hu /
www.colonnade.sk). Tieto internetové stránky budú aktualizované pri každej významnej zmene navrhovaného
prevodu.
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Akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa navrhovaného prevodu je potrebné adresovať Colonnade telefonicky na
čísle + 420 234 094 094 (z Českej republiky), na čísle +36 1 460 1414 (z Maďarska) alebo na čísle +421 55 6826 333
(zo Slovenska), alebo písomne na adresu Colonnade, buď na jej pobočku v Českej republike (Na Pankráci 1683/127,
140 00, Praha 4, Česká republika), v Maďarsku (1143 Budapest, 51 Stefánia str., Maďarsko) alebo v Slovenskej
republike (Štúrova 27, 042 80, Košice, Slovenská republika). Ak máte poistnú zmluvu uzavretú s QBE alebo
Colonnade, pri každej komunikácii uvádzajte číslo tejto poistnej zmluvy. Toto číslo nájdete v dokumentoch poistnej
zmluvy alebo v súvisiacej korešpondencii.

Žiadosť má byť prerokovaná na Vrchnom súde Anglicka a Walesu, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londýn EC4A 1NL,
Spojené kráľovstvo dňa 13.7.2017. Ktokoľvek si myslí, že môže byť zrealizovaním návrhu nepriaznivo dotknutý, alebo
namieta proti návrhu, môže sa na pojednávaní zúčastniť a vyjadriť svoj názor, buď osobne alebo prostredníctvom
svojho zástupcu. Žiadame však, aby ktokoľvek, kto má v úmysle tak urobiť, písomne informoval QBE a Colonnade
na adresách uvedených vyššie čo najskôr, ale podľa možností najneskôr do 6.7.2017, aby vysvetlil charakter svojich
námietok. To umožní QBE a Colonnade zabezpečiť pre súdne pojednávanie oznámenie o akýchkoľvek zmenách
a v prípadoch, kde to bude možné, adresovať akékoľvek obavy vznesené pred konaním súdneho pojednávania.

Ktokoľvek má námietky proti návrhu, alebo je presvedčený, že by mohol byť týmto návrhom nepriaznivo dotknutý,
ale neuvažuje zúčastniť sa osobne na súdnom pojednávaní, môže sa nechať zastúpiť, avšak písomne o tom
upovedomí QBE a Colonnade na adresách uvedených vyššie alebo telefonicky na jednom k tomu účelu určených
telefónnych čísiel uvedených vyššie, v každom prípade čo najskôr, ale podľa možností najneskôr do 6.7.2017.

QBE a Colonnade budú informovať regulačné úrady Spojeného kráľovstva, t.j. Úrad pre finančnú správu (Financial
Conduct Authority, FCA) a Úrad pre finančnú reguláciu (Prudential Regulation Authority, PRA) o akýchkoľvek
námietkach vznesených pred konaním súdneho pojednávania, bez ohľadu na to, či sa osoba predkladajúca námietky
chce osobne zúčastniť na pojednávaní.

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, Londýn, SE1 2AQ, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a
Severného Írska (Ref: MAR/LN90855)
Advokátska kancelária konajúca za QBE a Colonnade

2

