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Betreft: Overdracht van de aan u verstrekte bankgarantie(s) door AmTrust International Underwriters DAC (de 
“Bankgarantie”) 
 
Voorgestelde overdacht van AmTrust International Underwriters DAC naar Liberty Mutual Insurance Europe SE 
 
 
Geachte begunstigde, 
 
Wij sturen u deze brief om u op de hoogte te stellen van het voornemen van AmTrust International Underwriters 
DAC (“AIUD”), een Ierse verzekeringsmaatschappij, om haar gehele Nederlandse en Belgische garantieportefeuille 
en bijbehorende ingaande en uitgaande herverzekeringscontracten over te dragen aan Liberty Mutual Insurance 
Europe SE (“LMIE”), een verzekeringsmaatschappij gevestigd in Luxemburg. De aan u verstrekte Bankgarantie is 
onderdeel van de portefeuille van verzekeringscontracten die wordt overgedragen (de 
“Verzekeringsportefeuille”).  
De voorgestelde overdracht van de Verzekeringsportefeuille is onderdeel van een bredere internationale verkoop 
van de AmTrust Groep aan de Liberty Groep. 
 
1. Voorgestelde overdracht  
 
Het voornemen is om de Verzekeringsportefeuille over te dragen aan LMIE (het “Voorstel”), onder voorbehoud 
van goedkeuring van de Ierse Hoge Raad op basis van sectie 13 van de Ierse Assurance Companies Act, 1909. 
De volgende partijen zullen over de voorgenomen overdracht van de Verzekeringsportefeuille worden 
geïnformeerd: 
 
1. De begunstigden van de over te dragen bankgaranties uit de Nederlandse en Belgische 

Verzekeringsportefeuille (de “Begunstigden”); 
2. De partijen namens wie wij bankgaranties hebben verstrekt richting de Begunstigden (de “Klanten”); 
3. De verstrekkers van zekerheden ter dekking van de verplichtingen van de Klanten onder de garantiefaciliteit (de 

“Zekerheidsverstrekkers”); 
4. Tegenpartijen van de over te dragen uitgaande herverzekeringscontracten (zoals gedefinieerd in het Voorstel); 

en 
5. Tegenpartijen van de over te dragen inkomende herverzekeringscontracten (zoals gedefinieerd in het Voorstel). 
(samen de “Partijen” en elk afzonderlijk een “Partij”) 
 
Deze brief bevat informatie over het juridische proces in Ierland met betrekking tot de overdracht van de 
Verzekeringsportefeuille met als doel zeker te stellen dat de belangen van de Partijen worden beschermd en dat u 
volledig wordt geïnformeerd over de voorgestelde overdracht. U heeft het recht bezwaar te maken tegen hetgeen 
wordt voorgesteld en daarmee uw bezwaren mee te laten wegen in de juridische procedure. 
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Onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring door de toezichthouder en de Ierse Hoge Raad, is de 
verwachting dat het Voorstel zal worden geïmplementeerd en dat de voorgestelde overdracht plaats zal vinden op 
31 maart 2020 of zo spoedig mogelijk daarna (de “Overdrachtsdatum”). 
 
Om de overdracht te realiseren moeten wij, ter bescherming van de belangen van de betrokken Partijen, een 
aantal voorgeschreven stappen doorlopen. Deze stappen zijn de volgende: informeren van de betrokken Partijen, 
inclusief het bieden van de gelegenheid om bezwaar te maken, in overleg treden met de relevante toezichthouders 
waaronder de Centrale Bank van Ierland, de Nationale Bank van België, De Nederlandse Bank, het Luxemburgse 
Commissariaat van Verzekeringen en de toezichthouder in elke lidstaat van de EU/EEA waar een begunstigde is 
gevestigd, een gedetailleerde beoordeling van de overdracht door een onafhankelijk actuaris en een beoordeling 
van het voorstel door de Ierse Hoge Raad. 

 
2. Onafhankelijk actuaris 

 
Een onafhankelijk actuaris heeft de voorwaarden van de voorgestelde overdracht beoordeeld en vastgelegd in een 
onafhankelijk actuarieel rapport (het “Rapport”). Deze beoordeling is uitgevoerd door Declan Lavelle van Lane 
Clark & Peacock LLP. Het rapport en een samenvatting ervan zijn beschikbaar op www.nationaleborg.be.  
De onafhankelijke actuaris concludeert, op basis van de aannames en veronderstellingen opgenomen in het 
Rapport, dat de aan begunstigden verstrekte zekerheid, niet materieel negatief wordt beïnvloed door de 
voorgestelde overdracht, en dat er geen materiele impact zal zijn op de kwaliteit van de dienstverlening aan de 
begunstigden. 
Mocht u een vertaling van het Rapport willen ontvangen, laat het ons (zie 7. voor contactgegevens) dan weten, 
zodat we die aan u kunnen doen toekomen.. 
 
3. Implementatie van de voorgestelde overdracht 
 
Onder Iers recht is instemming van de betrokken Partijen geen vereiste. Het Voorstel moet wel worden 
goedgekeurd door de Ierse Hoge Raad. Een aanvraag hiertoe is op 25 oktober 2019 door de directie van AIUD 
aangeboden aan de Ierse Hoge Raad. De aanvraag zal op 3 maart 2020 door de Ierse Hoge Raad worden 
beoordeeld. De Ierse Hoge Raad zal dan van iedere bevoegde persoon, waaronder de Partijen, mogelijke 
bezwaren aanhoren en het Voorstel goedkeuren als het overtuigd is dat er onvoldoende bezwaren zijn en dat aan 
alle juridische en toezichtvereisten is voldaan. 
 
Wanneer het Voorstel is goedgekeurd door de Ierse Hoge Raad treedt het Voorstel in werking op de 
Overdrachtsdatum. Bevestiging van de datum van de zitting van de Ierse Hoge Raad wordt gepubliceerd in twee 
Ierse dagbladen (de Irish Independent en de Irish Examiner), in de internationale editie van de Financial Times, op 
de website van AIUD en, indien vereis t volgens lokaal recht, in de EU/EEA lidstaat waar de begunstigde is 
gevestigd. 
 
4. Documentatie 
 
Kopieën van de volgende documenten: 
 
• Samenvatting van en achtergrond bij de overdracht naar LMIE; 
• Kopieën van de conceptbrieven aan de Partijen;  
• Een vraag en antwoord document dat antwoord geeft op voor de hand liggende vragen van belanghebbende 

Partijen; 
• Het volledige Voorstel en een samenvatting van de overdracht; 

http://www.nationaleborg./


Strikt vertrouwelijk 
 

3 
 

• Het volledige onafhankelijke actuariële rapport en een samenvatting ervan; 
• Mogelijk aanvullende rapportage door de onafhankelijke actuaris; en 
• Een kopie van de juridische aankondiging van de voorgenomen overdracht. 
(de “Documentatie”)  
 
liggen ter inzage van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende feestdagen) tussen 9.00 uur en 
17.00 uur (lokale tijd) op de volgende adressen: 
 
• Kantoor van AIUD: 6-8 College Green, Dublin 2, Ierland; 
• Kantoor juridisch adviseur AIUD: Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland; 
• Nederlandse vestiging van AIUD: Nationale Borg, Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam, Nederland; 
• Belgische vestiging van AIUD: Nationale Borg, Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, Belgie; en 
• Kantoor van LMIE: 5-7, rue Léon Laval, 3372 Leudelange, Luxemburg. 
 
Kopieën van de Documentatie zijn ook beschikbaar op de website van AIUD (www.nationaleborg.be) en zijn ook 
kostenloos op te vragen bij het hierna genoemde kantoor van AIUD.  
 
5. Wijziging van de borg  
 
Wanneer de overdracht wordt goedgekeurd door de Ierse Hoge Raad zal de Verzekeringsportefeuille overgaan 
naar LMIE. LMIE zal dan vanaf de Overdrachtsdatum verantwoordelijk zijn voor de Verzekeringsportefeuille. De 
contactgegevens van LMIE zijn als volgt: 
 
Voor de Belgische vestiging: 
 
Uitbreidingstraat 66 
2600 Antwerpen 
België  
 
Liberty Mutual Surety Europe B.V. (“Nationale Borg”), gevestigd te Amsterdam, zal als gevolmachtigd agent 
optreden voor LMIE in Nederland en België.  
 
6. Individuele instemming 
 
Ondanks het feit dat u naar aanleiding van deze brief of de voorgestelde overdracht formeel geen actie hoeft te 
ondernemen, zouden wij het zeer waarderen wanneer u in het kader van de voorgestelde overdacht van de 
Verzekeringsportefeuille in wilt stemmen met de overdracht van AIUD naar LMIE. 
 
Wij verzoeken u deze brief te ondertekenen en daarmee uw instemming met de overdracht te bevestigen. Een 
scan van de getekende brief kunt u sturen naar portfoliotransfer@nationaleborg.be. 
Indien wij 6 weken na dagtekening van deze brief niets van u hebben gehoord, dan gaan wij er van uit dat u het 
eens bent met de inhoud van deze brief en dat u instemt met de overdracht. 
 
  

http://www.nationaleborg./
mailto:portfoliotransfer@nationaleborg.be
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7. Contactgegevens 
 
Mocht u vragen hebben over de overdracht, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Contactgegevens AIUD: 
 
Nationale Borg 
Uitbreidingstraat 66 
2600 Antwerpen 
België 
 
Of per email: portfoliotransfer@nationaleborg.be  
 
Wij hopen dat bovenstaande informatie duidelijk en nuttig voor u is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

                     
 
A.P.J.C. Kroon    V.P.E. Ascoop 
 
 
Voor akkoord: 
 
 
Getekend op __________ 2019 namens _________________, door:  
   
   
 
   
Naam :       Naam :   
 
Functie :       Functie :  
 

mailto:portfoliotransfer@nationaleborg.

