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Innholdet i denne ‘meldingspakken’ 
 

 

Dette sirkulærdokumentet forklarer vårt forslag om å overføre alt av 
livsforsikringsvirksomheten i Harcourt Life Ireland dac (“HLI”) og 
Utmost Ireland dac (“UI”) til Utmost PanEurope dac (“UPE”). 

Dette er relevant for deg etter som du har en polise som leveres av 
et av disse selskapene. 

Formålet er å varsle poliseinnehavere om den foreslåtte 
overføringen (også kalt Planene), forklare dens sentrale aspekter 
og gi svar på ofte stilte spørsmål. Dokumentet omfatter også et 
sammendrag av den uavhengige aktuarens rapport, og 
kontaktdetaljer dersom mer informasjon skulle trenges.  

For at det skal være enkelt å bruke er dokumentet ordnet i seks 
avsnitt: 

AVSNITT 1 - Introduksjon 

AVSNITT 2 - Sammendrag av foreslått overføring  

AVSNITT 3 - Spørsmål og svar  

AVSNITT 4 - Rapport fra den uavhengige aktuaren (sammendragsskjema)  

AVSNITT 5 - En kopi av Varselet som annonserer Søknaden  

AVSNITT 6 - Kontaktopplysninger  



AVSNITT 1� 
Introduksjon  

Formålet med denne ‘informasjonspakken’ er å informere deg om den foreslåtte 
overføringen av livsforsikringsvirksomheten i Harcourt Life Ireland dac (“HLI”) og Utmost 
Ireland dac (“UI”), til Utmost PanEurope (“UPE”) som har forretningskontor med 
adresse Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co Meath, C15 CCW8, Irland.  

Vennligst se avsnitt 2 i denne pakken for et sammendrag av den foreslåtte 
overføringen og detaljer om produktnavnene som de overførte polisene er skrevet 
under. 

Livsforsikringspolisene som er levert av UPE vil forbli i UPE etter overføringen;  
produktnavnene på disse polisene er ikke inkludert i avsnitt 2. 

Hvordan blir du beskyttet? 

Den juridiske prosessen for overføring av livsforsikringsvirksomheten fra ett 
forsikringsselskap til et annet krever domstolens godkjenning av en plan for overføring 
(“planen”). Den juridiske prosessen beskrives i mer detalj nedenfor.  

Informasjonspakken er en del av den juridiske prosessen som tar sikte på å sikre at 
interessene til poliseinnehaverne blir beskyttet og at du blir fullt informert om den 
foreslåtte overføringen. Du trenger ikke foreta deg noe med hensyn til denne 
informasjonspakken eller den foreslåtte overføringen, men du har rett til å komme 
med innsigelser mot det som foreslås (se Spm. 10 i avsnitt 3) og til å få dine innsigelser 
vurdert som en del av domstolsprosessen.  

Det foreslås at alle poliser, heretter kalt “overføringspolisene”, skal overføres fra UI og 
HLI til UPE . Overføringen vil være underlagt godkjenning fra tre domstoler: High Court 
of Ireland og Royal Courts of Jersey og Guernsey.  

Poliser som innehas av UI-poliseinnehavere hjemmehørende i Jersey vil overføres i 
henhold til Jersey-planen. Poliser som innehas av UI- og HLI-poliseinnehavere 
hjemmehørende i Guernsey vil overføres i henhold til Guernsey-planen. Alle andre 
poliser som innehas av UI- og HLI-poliseinnehavere (inkludert HLI-poliser som innehas 
av hjemmehørende i Jersey) vil overføres i henhold til den irske planen. 

I dette dokumentet viser vi til alle 3 domstolsprosessene som planene. 

Når vil overføringen skje og hvordan vil den påvirke din polise? 

Med forbehold for at vi mottar alle nødvendige reguleringsgodkjennelser og 
domstolsgodkjennelser, forventes det at planen vil iverksettes og den foreslåtte 
overføringen tre i kraft den 31. oktober 2019, eller så snart som mulig etter dette, 
“ikrafttredelsesdatoen”. 

For å effektuere overføringen må vi følge en foreskrevet prosess som inkluderer flere 
sentrale beskyttelser for poliseinnehavere. Disse beskyttelsene inkluderer: beskjed til 
poliseinnehaverne; herunder for å gi dem en mulighet til å protestere; konsultasjon 



med relevant regulerings- og tilsynsorganer, inkludert Central Bank of Ireland, 
Guernsey Financial Services Commission og Jersey Financial Services Commission; en 
detaljert gjennomgang av overføringen av en uavhengig aktuar; og vurdering for 
godkjenning av de aktuelle domstolene. 

Når polisen din er overført til UPE vil du ikke oppleve noen merkbar forskjell når du gjør 
forretninger med ditt nye forsikringsselskap. Det vil ikke bli noen endringer i polisens 
vilkår og betingelser.  

Hvordan vil du kontakte UPE etter at overføringen har funnet sted? 

Vennligst se våre kontaktdetaljer nedenfor, og merk deg at i noen tilfeller vil våre e-
postadresser endres. Men våre telefonnumre vil ikke endres etter at overføringen er 
gjennomført. 
 

Opprinnelig 
Leverandør 

Telefon E-post 

Aegon/Athora Ireland  Telefon i Storbritannia: 0845 6029281 wm@utmost.ie 

Augura Life Ireland  
+353 1 479 0066 

AUGURA@utmost.ie 

Aviva Life International Telefon i Storbritannia: 0845 300 2114  
Internasjonal telefon: +353 1 8028 494 
Italienske poliseinnehavere +353 1 
4765927 

clientservices@utmostwealth.ie 

AXA Life Europe/Utmost 
Ireland 

Telefon i Storbritannia: 0845 6029281 info@utmostwealthsolutions.ie 

Harcourt Life Assurance +353 1 5312 222 HLA@utmost.ie  

Scottish Mutual 
International 

+353 1 8044000 
+353 1 8044088 (tyske poliseinnehavere) 
 
+353 1 6399 859 (ex- Phoenix) 

info@utmost.ie 

Union Heritage Life 1800-815001 UHL@utmost.ie 

 
Vennligst merk deg at du bare trenger å se på ett nettsted etter 
ikrafttredelsesdatoen www.utmostwealth.com  
 
Aktuarenes rapporter  
Som rettslig påkrevd og for å sikre poliseinnehavernes interesser, har en uavhengig 
aktuar gjennomgått vilkårene for den foreslåtte overføringen. Denne 
gjennomgangen er blitt utført av Fergal O’Shea (medlem av Irlands aktuarforbund). 
Mr. O’Shea er seniordirektør i Willis Towers Watson, et firma av aktuar-rådgivere. Hans 
sammendragsrapport for poliseinnehavere om den foreslåtte overføringen er gjengitt 
i avsnitt 4. Mr. O’Shea har konkludert med at, med forbehold for de punkter som er 
listet opp i avsnitt 8.1 i oppsummeringsrapporten, vil det ikke være noen vesentlig 



negativ effekt på sikkerheten for fordelene til noen gruppe av poliseinnehavere som 
følge av den foreslåtte planen og ingen gruppe av poliseinnehavere vil lide noen 
reduksjon i sine rimelige fordelsforventninger som følge av den foreslåtte planen. 
 
Rapporter om den foreslåtte overføringen er også blitt utarbeidet av lederen for 
aktuarfunksjonen i Utmost Ireland dac og Harcourt Life Ireland dac, Sarah Johnston 
(medlem av Irlands aktuarforbund), og av lederen av aktuarfunksjonen i Utmost 
PanEurope dac, Tomás Scullion (medlem av Irlands aktuarforbund).  
 
Mr. Scullion har konkludert med at planen ikke vil ha noen vesentlige negative effekter 
på sikkerheten for de eksisterende poliseinnehaverne i UPE og at den rettferdige 
behandlingen og rimelige fordelsforventningene for de eksisterende 
poliseinnehaverne i UPE ikke vil bli vesentlig negativt påvirket av planen.  

Ms. Johnston har konkludert med at planen ikke vil ha noen vesentlige negative 
effekter på sikkerheten for de overførte UI- og HLI-poliseinnehaverne, og den 
rettferdige behandlingen og rimelige fordelsforventningene for de overførte UI- og 
HLI-poliseinnehaverne ikke vil bli vesentlig negativt påvirket av planen.  

Kopier av rapportene fra lederne av aktuarfunksjonen i UI, HLI og UPE er tilgjengelig 
på vår nettside, utmostwealth.com/portfolio-transfer. 
 
En kopi av en fullstendige rapporten utarbeidet av den uavhengige aktuaren, som 
også er blitt sendt til Central Bank of Ireland (“CBI”) og til den irske High Court, 
Guernsey Financial Services Commission, Guernsey Court, Jersey Financial Services 
Commission og Jersey Court, er også tilgjengelig på vår nettside. 

Mer informasjon om den foreslåtte overføringen 
Så snart du har lest denne informasjonspakken, hvis du har flere spørsmål, vil 
fullstendige detaljer om kontaktopplysninger være tilgjengelig i avsnitt 6 – 
Kontaktopplysninger. 

Flere kopier av denne informasjonspakken er tilgjengelig på vår nettside eller på 
forespørsel, vederlagsfritt. All informasjon angående den foreslåtte overføringen er 
tilgjengelig på vår nettside.  

De følgende opplysningene vil også være tilgjengelig for inspeksjon, i løpet av 
normale kontortider på ukedager (mandag til fredag unntatt offentlige høytidsdager) 
frem til 15. oktober 2019 på kontorene til UI, HLI og UPE som er ført opp i avsnitt 6 – 
Kontaktopplysninger, og på forespørsel fra våre advokater: Matheson, 70 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, i Jersey, på kontorene til Carey Olsen, 47 Esplanade, 
St Helier JE1 0BD og i Guernsey på kontorene til Carey Olsen, Carey House, Les 
Banques, St Peter Port, GY1 4BZ: 

• Søknad til Irlands High Court inkludert vilkårene for planen 
• Saksfremstilling til Jersey Court  
• Søknad til Guernsey Court  
• Denne meldingspakken 
• Den uavhengige aktuarens rapport 
• Rapport fra lederen for aktuarfunksjonen i UPE 
• Rapporter fra lederen for aktuarfunksjonen i UI og HLI 



AVSNITT 2 - Sammendrag av foreslått 
overføring   

 
 
Introduksjon 
 
Dette avsnittet gjengir et sammendrag av vilkårene for den foreslåtte overføringen av 
livsforsikringsvirksomheten i UI og HLI til UPE.  

Den foreslåtte overføringen krever ikke samtykke fra poliseinnehaverne, men den må 
godkjennes av Irlands High Court, Jersey Court og Guernsey Court før overføringen 
kan gjennomføres. En søknad ble fremlagt av direktørene for UI og HLI til Irlands High 
Court den 29. juli 2019 hvor High Court blir bedt om å godkjenne den irske planen. 
Denne søknaden vil bli vurdert av Irlands High Court den 15. oktober 2019. Irlands High 
Court vil høre alle berørte personer som de anser berettiget til å få sin sak prøvd 
(inkludert alle poliseinnehavere) og vil godkjenne den irske planen hvis de er 
overbevist om det ikke er fastslått noen tilstrekkelig sterk innsigelse.  

Hvis den irske planen blir godkjent av Irlands High Court, og deretter Jersey- og 
Guernsey-planene blir godkjent av henholdsvis Jersey Court og Guernsey Court, vil 
planene samtidig bli virksomme på ikrafttredelsesdatoen. Bekreftelse av datoen for 
godkjenningsrettsmøtet i Irlands High Court vil bli offentliggjort i seksjonene for rettslige 
kunngjøringer i minst to irske og britiske dagsaviser og på den dedikerte overførings-
nettsiden – se avsnitt 5 – Varselet som annonserer søknaden. Bekreftelse av datoen 
for godkjenningsrettsmøtet i Jersey Court vil bli offentliggjort i Jersey Gazette. 
Bekreftelse av datoen for godkjenningsrettsmøtet i Guernsey Court vil bli offentliggjort 
i Guernsey La Gazette Officielle bved minst to anledninger. 

 
Overført virksomhet 
 
Alle poliser som for tiden leveres av UPE vil forbli på plass og vil ikke berøres av planen. 
 
De følgende tabellene lister opp de produkttypene som blir overført fra UI og HLI til HLI 
på ikrafttredelsesdatoen. For tydelighetens skyld grupperer tabellen produktene etter 
opprinnelig forsikringsselskap.  

UI 
Opprinnelig 
forsikringsselskap Produkttype Poliser 
Aviva Life International 
(“ex-Aviva”) International With-Profits 2204 
  Internasjonal porteføljeobligasjon 301 
  Internasjonal investeringsobligasjon 701 
  Internasjonal kjernefondobligasjon 658 
  Premier portfefølje 695 
AXA Life Europe Donasjonsplanleggingsobligasjon 19 



(“ex-ALE”) 
  Selection & Delegation Bond 961 
  Irish Legacy 17 
Aegon Ireland 
(“ex-AI”) Fleksibel investeringsplan 89 
  Privat klientportefølje 1292 
  Pengemarkedsportefølje 45 
  Dublin Investment Bond 529 
  Formuesplanleggingskonto 141 
  Formuesforvaltningsportefølje 4599 
Total   12 251 

 

HLI 
Opprinnelig 
forsikringsselskap Produkttype Poliser 

Scottish Mutual  
International 
(“ex-SMI”) 

Investeringsobligasjon 912 
Porteføljeobligasjoner 73 
Obligasjoner i fortjenesterettede 
virksomheter 231 
Selexis 7 
Fleksibel investeringsplan 51 
Arveplan 323 
Pensjoneringsplaner 553 

  Vilkårsforsikring 51 

Augura Life Ireland 
(“ex-ALI”) 

Personlig porteføljeobligasjon 767 
Sammenknyttet kontrakt 1194 
Hele livet-polise 131 

Harcourt Life 
Assurance 
(“ex-HLA”) 

Lederepensjonsplan 28 
Investeringsobligasjon 482 
Ren investeringsvirksomhet (investeringsplan 
for formuesforvalter) 54 
Personlig pensjonsplan 56 
Godkjent pensjonsfond 45 
Godkjent minimum pensjonsfond 13 
Oppkjøpsobligasjon 5 
Ekstra frivillig bidrag 1 

Union Heritage Life 
(“ex-UHL”) 

Hele livet 91 
Ulykke 69 
Vilkår 31 

Total   5168 
 
Heretter viser vi til poliser av de typer som listes opp ovenfor som “overført virksomhet”. 



 
 
Overførte aktiva og passiva 
 
Det forventes at de aktiva og passiva som vedrører overført virksomhet vil overføres til 
UPE kl. 23:59 den 31. oktober 2019, “ikrafttredelsestidspunktet” (31. oktober 2019 er 
“ikrafttredelsesdatoen”).  
 
I den utstrekning noen aktiva eller passiva som utgjør en del av den overførte 
virksomheten ikke blir overført på ikrafttredelsesdatoen, vil disse aktiva eller passiva bli 
forvaltet på vegne av UPE av det selskap hvor de for tiden befinner seg frem til det 
tidspunkt overføringen kan gjennomføres. Alle parter vil iverksette alle nødvendige 
tiltak for å sikre at overføringen av aktiva og passiva kan gjennomføres fullt ut på 
ikrafttredelsesdatoen. 
 
Fremtidige operasjoner i UPE 
 
Fremtidige operasjoner med hensyn til eksisterende UPE-poliser og overførte poliser vil 
være uberørt av overføringen. 
 
De vilkår og betingelser som gjelder for alle overførte poliser forblir uendret etter 
overføringen. UPE vil etter ikrafttredelsesdatoen operere polisene på samme måte 
som UI og HLI før ikrafttredelsesdatoen. Hvis din polise er knyttet til en finansrådgiver, 
vil denne relasjonen fortsatt være på plass.  
 
Administrering av overførte poliser fra ikrafttredelsesdatoen 
 
De ordninger som er på plass før overføringen for administrering av den overførte 
virksomheten vil fortsatt være på plass etter overføringen.  
 
For UI-poliser bruker all produktlitteratur i dag betegnelsen “Utmost Wealth Solutions” 
og dette vil fortsatt være tilfelle etter overføringen.  
  
For HLI-poliser vil du erfare at produktlitteratur, skjemaer og dokumentasjon vil få nye 
betegnelser for å gjenspeile varemerket Utmost Wealth Solutions etter overføringen. 
 
Etter overføringen vil all produktlitteratur som utstedes for overførte poliser identifisere 
UPE som ditt forsikringsselskap. Legacy-dokumenter vil ikke få nye betegnelser eller 
nyutstedes. 
 
Online-tjenester 
 
Etter overføringen vil de internettbaserte opplysninger og tjenester som i dag er på 
plass for UI-poliser (via www.utmostwealth.com og www.utmostwealth.ie) og HLI-
poliser (via www.harcourtlife.ie) kunne nås via et nytt kundestøtteområde på 
nettsiden utmostwealth.com/customer-support .  
 



Det nye kundestøtteområdet vil gi informasjon basert på din særskilte polise; du vil bli 
presentert relevant kontaktinformasjon, litteratur og lenker til sikre nettsteder, hvis de 
gjelder for din polises produkttype. Hensikten er ikke å gjøre nye internettjenester 
tilgjengelig men å sørge for at alle de tjenestene du har tilgang til før overføringen 
fortsatt vil være tilgjengelig for deg etterpå. 
 
Unit link-fond  
 
Hvis polisen din tillater investering i unit link-fond, blir dine fordeler fastsatt med 
henvisning til resultatene av de unit link-fond som enten du eller din rådgiver etter 
fullmakt har valgt. De investeringene som er allokert til disse unit link-fondene vil bli 
overført av planen. Unit link-fondene vil fortsatt forvaltes av UPE på nøyaktig samme 
måte som de ble forvaltet av UI og HLI før ikrafttredelsesdatoen. Videre vil 
iverksettingen av planen ikke påvirke investeringsstrategien til unit link-fondene. 
 
Hvis polisen din i dag benytter tjenestene til en aktiv fondsforvalter, plattform eller 
formynder, vil disse ordningene fortsatt gjelde etter overføringen. 
 
Enkelte av de overførte polisene er investert i investeringer betegnet som Utmost 
Ireland-fond. Disse særskilte investeringsfondene vil bli omdøpt til UPE-fond etter 
fullføring av den foreslåtte overføringen. Men investeringsstrategien og de 
investeringene som innehas av disse fondene vil ikke bli berørt av iverksettingen av 
planene. 

Ekstra enkeltpremier, ordinære premier og krav 
 
Hvis du har et ordinært premieprodukt (dette er relevant for visse ex-UHL, ex-ALI eller 
ex-AI poliser) vil UPE fortsatt godta ordinære bidrag etter overføringen. Om nødvendig 
vil vi kontakte deg etter rettsmøtet for å oppdatere din avtalegirofullmakt slik at UPE 
kan fortsette å innkreve dine premier.  

For tidligere HLA-poliser som i dag tillates å motta etterfyllingspremier, vil dette fortsatt 
være mulig etter overføringen.  

Alle transaksjoner inkludert ordinære uttak, rådgivergebyrer og andre krav som er på 
gang fra UI eller HLI på overføringsdatoen vil bli fullført av UPE etter overføringen.  
 
Dette betyr også at alle ytterligere enkeltpremier eller ordinære premier som betales 
til UI eller HLI umiddelbart før ikrafttredelsesdatoen vil tilfalle UPE etter denne dato hvis 
de ikke er behandlet innen ikrafttredelsesdatoen.  
 
Kostnader med planene 
 
Kostnadene med å iverksette planene vil bæres av UPE.  
 
Guernsey-planen (som involverer UI, HLI og UPE) 
 



Det er en del overførte poliser som er inngått med poliseinnehavere hjemmehørende 
i Guernsey. Som følge av dette vil det søkes godkjenning fra Guernsey Court for 
Guernsey-planen. Guernsey-planen vil være basert på og inkorporere vilkårene i den 
irske planen. Godkjenning fra Guernsey Court vil søkes etter gokjenningsrettsmøtet i 
Irlands High Court angående den irske planen.  

Du kan få tak i kopier (vederlagsfritt) av de dokumenter som gjelder Guernsey-planen, 
og en kopi av Søknaden til Guernsey Court, i løpet av normale kontortider ved 
kontorene til Carey Olsen, Carey House, Les Banques, St Peter Port, GY1 4BZ, Guernsey.  
 
Jersey-planen (som involverer UI og UPE) 
 

Det er også en del overførte UI-poliser som er inngått med poliseinnehavere 
hjemmehørende i Jersey. Som følge av dette vil vi søke godkjenning fra Jersey Court 
for Jersey-planen som vil være basert på og inkorporere vilkårene i den irske planen. 
Godkjenning fra Jersey Court vil søkes etter gokjenningsrettsmøtet i Irlands High Court 
angående den irske planen.  

Du kan få tak i kopier (vederlagsfritt) av dokumentene som gjelder Jersey-planen, og 
en kopi av Saksfremstillingen for Jersey Court, i løpet av normale kontortider ved 
kontorene til Carey Olsen, 47 Esplanade, St Helier JE1 0BD, Jersey.  
 
Dokumentene knyttet til både Jersey- og Guernsey-planene vil også være tilgjengelig 
vederlagsfritt på vår nettside (se avsnitt 6 – Kontaktopplysninger). 
 
 



AVSNITT 3 – Spørsmål og svar  
 

 

Spm 1 Hvorfor gjennomføres overføringen? 

Sv 1 Alle selskaper som er involvert i overføringen er deler av selskapsgruppen Utmost 
Ireland. Konsolideringen av livselskapene gjennom en porteføljeoverføring for å skape 
ett enkelt irsk forsikringsselskap har en rekke fordeler som inkluderer driftsmessig 
effektivitet og kapitaleffektivitet. Overføringen forventes å skape en mer effektiv, 
robust virksomhet, og ytterligere forsterke dens evne til å oppfylle poliseinnehavernes 
forventninger og behandle dem rettferdig. 
 
Spm 2 Hva vil være navnet på mitt forsikringsselskap etter overføringen? 

Sv 2 Med forbehold for de nødvendige godkjenninger fra domstolene, vil din polise bli 
overført til Utmost PanEurope dac på ikrafttredelsesdstoen. Virksomheten vil bli 
videreført av Utmost PanEurope dac gjennom navnet og varemerket ‘Utmost Wealth 
Solutions’. 

Spm 3 Trenger jeg å foreta meg noe? 

Sv 3 Nei. 

Spm 4 Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har et spørsmål om den foreslåtte 
overføringen? 

Sv 4 Hvis du har et spørsmål, kan du ringe oss på servicetelefon +353 1 5252 636 eller 
hvis du har en polise opprinnelig utstedt av Aviva Life International og snakker italiensk 
kan du ringe +353 1 4765927, eller hvis du har en polise opprinnelig utstedt av Scottish 
Mutual International og snakker tysk kan du ringe +353 1 8044 088 eller kontakte din 
finansrådgiver. 

Spm 5 Trenger jeg å stemme over forslagene? 

Sv 5 Nei, forslagene er ikke gjenstand for avstemning. De må imidlertid godkjennes av 
den relevante domstolen. Godkjenningen fra Irlands High Court for den irske planen, 
godkjenningen fra Royal Court of Jersey for Jersey-planen og godkjenningen av 
Guernsey-planen fra Royal Court of Guernsey er påkrevet for at overføringene kan 
gjennomføres. 

Spm 6 Vil forslagene påvirke sikkerheten for mine fordeler? 

Sv 6 Den uavhengige aktuaren har vurdert effekten av planen på sikkerheten for dine 
fordeler. Han har konkludert med at, forutsatt at han før planen trer i kraft får godtgjort 
at Utmost PanEurope, Utmost Ireland og Harcourt Life Ireland har ordnet de punktene 
som er listet opp i avsnitt 8.1 i oppsummeringsrapporten, vil det ikke være noen 
vesentlige negative effekter av planen på sikkerheten for dine fordeler. 
 
Spm 7 Er det noen skattemessige konsekvenser som følge av overføringen av polisen 
min? 



Sv 7 Basert på gjeldende skattelover skal ikke overføringen ha noen negative følger 
for poliseinnehaverens skattebehandling av de overførte polisene. Poliseinnehaverne 
kan ta kontakt med sine skatterådgivere for å avklare tvil i forhold til sine personlige 
skatteforhold. 

Spm 8 Har de sannsynlige virkningene av den foreslåtte overføringen på min polise 
blitt vurdert av noen som er uavhengig av de forsikringsselskapene som foreslår 
overføringen? 

Sv 8 Ja, for at forsikringsvirksomhet skal kunne overføres mellom forsikringsselskaper er 
det et juridisk og reguleringsmessig krav til at en uavhengig aktuar skal vurdere og avgi 
rapport om den foreslåtte overføringen. Vi har inkludert et sammendrag av Rapporten 
fra den uavhengige aktuaren, i AVSNITT 4 i denne meldingspakken. Fergal O’Shea, 
den uavhengige aktuaren, konkluderer med at forutsatt at han før planen trer i kraft 
får godtgjort at Utmost PanEurope, Utmost Ireland og Harcourt Life Ireland har ordnet 
de punktene som er listet opp i avsnitt 8.1 i hans oppsummeringsrapport, vil det ikke 
forekomme noen vesentlig negativ innvirkning på sikkerheten til fordelene for noen 
grupper av poliseinnehavere (inkludert innehavere av Jersey-poliser og Guernsey-
poliser) som følge av de foreslåtte planene og ingen poliseinnehavere (inkludert 
innehavere av Jersey-poliser og Guernsey-poliser) vil lide noen reduksjon i rimelige 
fordelsforventninger som følge av de foreslåtte planene. Den uavhengige aktuaren 
vil holde forslagene under oppsyn frem til datoen for godkjenningsrettsmøtet i Irlands 
High Court. 

En ytterligere sikring som beskytter dine interesser er at den foreslåtte overføringen kun 
vil gjennomføres etter et den er blitt vurdert og godkjent av Irlands High Court (og 
godkjent av Jersey Court med hensyn til innehavere av UIs overførte poliser som er 
hjemmehørende i Jersey og godkjent av Guernsey Court med hensyn til innehavere 
av overførte poliser som er hjemmehørende i Guernsey), etter melding til og 
involvering av CBI, og alle andre reguleringsmyndigheter som CBI er forpliktet til å 
konsultere.  

Spm 9 Hvorfor er bekreftelsen fra Irlands High Court nødvendig? � 

Sv 9 Bestemmelsene i irsk lov (nærmere bestemt paragraf 13 i forsikringsselskapsloven 
av 1909 og paragraf 36 i forsikringsloven av 1989) fastslår at godkjenning av Irlands 
High Court er påkrevet for at den foreslåtte overføringen kan gjennomføres. Den 
foreslåtte overføringen vil ikke bli bekreftet med mindre den irske High Court er 
overbevist om at interessene til alle poliseinnehavere ikke vil bli skadelidende på grunn 
av den foreslåtte overføringen og at kravene i gjeldende lovgivning er oppfylt. 
Poliseinnehavere har rett til å delta i rettsmøtet i Irlands High Court hvor godkjenningen 
av den irske planen skal behandles, for å komme med innsigelser selv eller gjennom 
sin juridiske rådgiver. 

Da i tillegg flere av UIs overførte poliser er blitt inngått med innehavere 
hjemmehørende i Jersey, kreves godkjenning fra Jersey Court av Jersey-planen, i 
henhold til forsikringsvirksomhetsloven (Jersey) av 1996, som endret.  

Desuten, i kraft av at flere overførte poliser er blitt inngått med innehavere 
hjemmehørende i Guernsey, kreves godkjenning fra Guernsey Court av Guernsey-
planen, i henhold til forsikringsvirksomhetsloven (Bailiwick of Guernsey) av 2002.  



Spm 10 Kan jeg komme med innsigelser mot den foreslåtte overføringen? � 

Sv 10 Ja, du har rett til å fremme innsigelser mot planen personlig eller gjennom dine 
juridiske rådgivere. Poliseinnehavere bør først gå gjennom detaljene i denne 
meldingspakken. Hvis du deretter ønsker å fremme innsigelser mot den foreslåtte 
overføringen, har du rett til å delta på rettsmøtet i Irlands High Court hvor 
godkjenningen av den irske planen skal behandles (planlagt for 15. oktober 2019).  

Hvis du ønsker å bli hørt på rettsmøtet for søknadsebehandlingen, bør du (1) gi 
beskjed til våre advokater Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, 
om denne intensjonen skriftlig med referansen ‘GCA/TT/661794-114’, (merket 
Attention: Gráinne Callanan) og (2) sende en skriftlig erklæring med angivelse av 
din innsigelse og de beviser som støtter den, til High Court Central Office in the Four 
Courts, Inns Quay, Dublin 7 og forkynne en kopi av denne erklæringen til Matheson 
Solicitors senest kl. 17 minst fem virkedager før domstolens rettsmøte.  
 
HLI-poliseinnehavere hjemmehørende i Jersey har rett til å fremme innsigelser ved å 
gi beskjed til våre advokater Matheson gjennom de detaljer som gjengis i 
foregående avsnitt.  
 
UI-poliseinnehavere hjemmehørende i Jersey har rett til å fremme innsigelser i Jersey-
domstolen. Hvis du ønsker å fremme en innsigelse, vennligst skriv til Carey Olsen, 47 
Esplanade, St Helier JE1 0BD, Jersey og oppgi referansen ‘1069539.001’, ikke senere 
enn kl. 17 minst fem virkedager for domstolens rettsmøte. Godkjenningsrettsmøtet i 
Jersey Court er planlagt for 28. oktober 2019 og du har rett til delta personlig eller 
ved å sende en representant. Merk deg at din rett til å delta i rettsmøtet og fremme 
innsigelser personlig ikke påvirkes av at du ikke har gitt oss beskjed før rettsmøtet. 
 
UI- og HLI-poliseinnehavere hjemmehørende i Guernsey har rett til å fremme 
innsigelser i Guernsey Court. Hvis du ønsker å fremme en innsigelse, vennligst skriv til 
Carey Olsen, PO Box 98, Carey House, Les Banques, St Peter Port, GY1 4BZ, Guernsey, 
og oppgi referansen ‘K Friedlaender 1069539.0002’, fortrinnsvis innen 11. oktober 
2019. Godkjenningsrettsmøtet i Guernsey Court er planlagt for 22. oktober 2019 og 
du har rett til delta personlig eller ved å sende en representant. Merk deg at din rett 
til å delta i rettsmøtet og fremme innsigelser personlig ikke påvirkes av at du ikke har 
gitt oss beskjed før rettsmøtet. 
 

Spm 11 Vil forslagene automatisk gjennomføres?  

Sv 11 Nei. Den foreslåtte overføringen vil bare gjennomføres hvis den godkjennes av 
de aktuelle domstolene. Domstolene vil bare godkjenne endringene hvis de er 
overbevist om at forslagene er formålstjenlige, rettferdige mot poliseinnehaverne og 
oppfyller de relevante rettslige kravene. For å gjøre dette vil domstolene ta hensyn til 
oppfatningen til den uavhengige aktuaren og merke seg om det har vært noen 
innvendinger fra relevante reguleringsmyndigheter. Innsigelser mottatt fra 
poliseinnehavere vil også bli hensyntatt.  

 
Spm 12 Hvordan vil jeg vite om domstolen har godkjent den foreslåtte overføringen? 

Sv 12 Etter rettsmøtet vil vi offentliggjøre det faktum at planen har blitt godkjent (og 



som følge av dette er blitt iverksatt) gjennom aviskunngjøringer og på nettsiden (se 
avsnitt 6 – Kontaktopplysninger). Du trenger ikke foreta deg noe som følge av 
overføringen.  

Spm 13 Vil jeg beholde min eksisterende polise etter overføringen?  

Sv 13 Ja, det er intet behov for at dine eksisterende polisedokumenter skal endres eller 
for at nye poliser skal utstedes. � 

Spm 14 Vil min polise være den samme etter overføringen? � 

Sv 14 Ja. Det vil ikke bli noen endringer i vilkår og betingelser for din polise. � 

Spm 15 Vil jeg fremdeles være i stand til å gjøre endringer i polisen min eller dra nytte 
av eventuelle alternativer som er tilgjengelig i henhold til min polise?� 

Sv 15 Ja, med forbehold for de eksisterende vilkår og betingelser for polisen din, som 
ikke endres som følge av overføringen.  

Spm 16 Vil overføringen resultere i en endring i investeringene min polise er investert 
i? 
 
Sv 16 Nei. Det vil ikke bli noen endring i den underliggende fondsstrategien for din 
polise men du vil finne at fondsnavn med varemerket Utmost Ireland er endret på 
eller i nærheten av overføringens ikrafttredelsesdato. 
 
Spm 17 Vil jeg være i stand til å foreta etterfyllingsbetalinger på polisen min etter 
overføringen? 

Sv 17 Hvis din polise tillater etterfyllingsbetalinger nå, vil du fortsatt kunne foreta dem 
etter overføringen i samsvar med vilkårene og betingelsene for din polise.�  

Spm 18 Jeg betaler regelmessige premier på polisen min, vil jeg måtte fylle ut en ny 
fullmakt for avtalegiro? 
 
Sv 18 Nei, din avtalegirofullmakt vil være gyldig etter planens ikrafttredelsesdato og 
dine premier vil bli betalt som normalt. Hvis dette endrer seg, vil vi skrive til deg 
separat. Etter planens ikrafttredelsesdato vil din avtalegirobetaling bli innkrevd av 
Utmost PanEurope, dette er navnet du vil se på kontoen din og ikke din opprinnelige 
leverandør. 
 
Spm 19 Jeg har mottatt denne informasjonspakken men polisen min er kansellert. 
Trenger jeg foreta meg noe?� 

Sv 19 Hvis polisen din ikke lenger er virksom, trenger du ikke foreta deg noe og du kan 
ignorere denne meldingen. 

Spm 20 Hva skjer hvis domstolene ikke godkjenner overføringen?  

Sv 20 Hvis den foreslåtte overføringen ikke godkjennes av den aktuelle domstolen, vil 
polisen din bli værende hos ditt eksisterende forsikringsselskap. � 



Spm 21 Hvorfor har jeg mottatt mer enn én informasjonspakke? 

Sv 21 Hvis du har mer enn én polise hos UI eller HLI, vil du kunne motta mer enn én kopi 
av denne informasjonspakken.  

Spm 22 Hvorfor har jeg mottatt en informasjonspakke når jeg ikke lenger har en 
polise? 

Sv 22 Hvis du ikke lenger har en polise på plass, skulle du ikke ha mottatt denne 
informasjonspakken og vi beklager eventuell uleilighet.  



AVSNITT 4 - Sammendrag av Rapport fra den 
uavhengige aktuaren   

 

 
Denne siden er med hensikt etterlatt tom. 
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 Avsnitt 1: Introduksjon 

Omfanget av rapporten fra den uavhengige aktuar 
1.1 Den uavhengige aktuarens rapport er blitt utarbeidet vedrørende de planene som skal 

fremlegges for Irlands High Court, Guernsey Court og Jersey Court (samlet kalt “planene”) for 
overføring av polisene fra Utmost Ireland dac1 (“UI”) og Harcourt Life Ireland dac (“HLI”) til 
Utmost PanEurope dac (“UPE”) i samsvar med kravene om en uavhengig aktuarrapport i 
Irland, Guernsey og Jersey. Som en uavhengig aktuar kreves det at jeg undersøker 
konsekvensene og de potensielle konsekvensene av den foreslåtte overføringen. Nærmere 
bestemt må jeg vurdere hva planene innebærer for sikkerheten for  poliseinnehavernes 
fordeler og effekten på de fordelene som til slutt skal betales. 

1.2 Den uavhengige aktuarrapporten vurderer konsekvensene av planene for poliseinnehaverne 
av UI og HLI (da det er disse poliseinnehavernes poliser som skal overføres til UPE i henhold 
til planen) og for poliseinnehaverne av det selskap det overføres til (UPE). Jeg har vurdert kun 
de planene som er foreslått og jeg har ikke vurdert noen alternative planer. Denne rapporten 
sammenligner stillingen for livsforsikrings-poliseinnehaverne i de tre selskapene etter 
iverksetting av planene mot stillingen hvis planene ikke ble gjennomført.  

1.3 Denne rapporten (“sammendragsrapporten”) er et sammendrag av min uavhengige 
aktuarrapport med hensyn til de foreslåtte planene. 

Bakgrunn 
1.4 Utmost Group of Companies (“UGC”), tidligere under navnet Life Company Consolidation 

Group (“LCCG Group”), er et Guernsey-basert finanstjenestekonsern som opererer i den 
europeiske livsforsikringssektoren. Deres hovedaktivitet er oppkjøp og konsolidering av bøker i 
livsforsikringsvirksomheter i Europa kombinert med en målrettet tilnærming til nye 
forretningsmuligheter.  

1.5 UPE, tidligere Generali PanEurope dac, ble ervervet av LCCG i 2018. Virksomheten i UPE 
omfatter unit-link-virksomheter med frittstående og regelmessige premieinnskudd, 
medarbeiderfordelsvirksomheter og en liten portefølje med tyske variable 
annuitetsforretninger.  

1.6 HLI, tidligere Scottish Mutual International Limited, inneholder fire atskilte forretningsdeler – 
den tidligere virksomheten Scottish Mutual International (“SMI”), den tidligere virksomheten 
Union Heritage Life (“UHL”), den tidligere virksomheten Augura Life Ireland (“ALI”) og den 
tidligere virksomheten Harcourt Life Assurance (“HLA”). Virksomheten i HLI omfatter unit-link-
virksomhet med frittstående og regelmessige premieinnskudd, fortjenestedrevne virksomheter 
og nonprofit-virksomheter (periodeavgrenset, for hele livet og livsforsikringer utbetalt i levende 
live) samlet kalt “HLI-overført virksomhet”.  

1.7 UI, tidligere Aviva Life International Ltd, inneholder tre atskilte virksomhetsdeler – den tidligere 
virksomheten Aviva Life International Ltd (“Aviva”), den tidligere virksomheten AXA Life 
Europe (“AXA”) og den tidligere virksomheten Aegon Ireland plc 2 (“Aegon”). UI har unit-linke-

                                                 
1 Designated Activity Company  
2 Aegon Ireland plc ble kjøpt av Athora Life Re Ltd (omdøpt til Athora Ireland plc) og deretter ble en del av Aegon Ireland plc 
kjøpt av UGC. 
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virksomheter med frittstående og regelmessige premieinnskudd og fortjenestedrevne 
virksomheter, samlet kalt “UI-overført virksomhet”.  

1.8 Det er foreslått at alle polisene i UI-overført virksomhet og alle polisene i HLI-overført 
virksomhet, samlet kalt overførte poliser, vil bli overført til UPE på ikrafttredelsestidspunktet via 
en plan for overføring (“den irske planen”) godkjent av High Court of Ireland (“den irske 
domstolen”). Inkludert i den overførte virksomheten er poliser som er blitt solgt av UI til 
personer bosatt på Jersey (“Jersey-polisene”). I den utstrekning Jersey-polisene faller innenfor 
rammen av forsikringsvirksomhetsloven (Jersey) av 1996, som endret (“Jerseys 
forsikringslov”), vil Jersey-polisene ikke overføres til UPE i henhold til vilkårene i den irske 
planen, men i stedet overføres i henhold til en Jersey-plan for overføring (“Jersey-planen”) i 
henhold til Jerseys forsikringslov som endret. Per 31. desember 2018 hadde UI 550 poliser 
som var blitt inngått med personer bosatt i Jersey. Samtidig som HLI per 31. desember 2018 
også hadde 10 poliser som var blitt inngått med poliseinnehavere bosatt i Jersey (to av dem er 
siden blitt avviklet), forstår jeg at det er foreslått at disse polisene skal overføres i henhold til 
den irske planen, i motsetning til Jersey-planen, da HLI ikke har tillatelse i henhold til Jerseys 
forsikringslov. Jeg forstår at dette problemet er blitt tatt opp med Jerseys Financial Services 
Commission og også vil bli tatt opp med domstolene i Jersey og Irland. Etter å ha gjennomgått 
Jersey-planen er jeg overbevist om at Jersey-planen inkorporerer og gjenspeiler den irske 
planen. Jersey-planen vil være underlagt krav til godkjenning fra Royal Court of Jersey 
(“Jersey-domstolen”).  

1.9 I tillegg vil det inkludert i den overførte virksomheten være poliser som er blitt solgt til personer 
bosatt på Guernsey (“Guernsey-polisene”). Guernsey-polisene vil ikke overføres til UPE i 
henhold til vilkårene i den irske planen men i stedet overføres i henhold til en Guernsey-plan 
for overføring (“Guernsey-planen”) i henhold til forsikringsvirksomhetsloven (Bailiwick of 
Guernsey) av 2002 (“Guernsey-forsikringsloven”), som endret. Per 31. desember 2018 var det 
354 poliser som var blitt inngått med, og per da eid av, personer bosatt i Guernsey. Etter å ha 
gjennomgått Guernsey-planen er jeg overbevist om at Guernsey-planen inkorporerer og 
gjenspeiler den irske planen. Guernsey-planen vil være underlagt krav om godkjenning fra 
Royal Court of Guernsey (“Guernsey-domstolen”).   

1.10  Den irske planen, Jersey-planen og Guernsey-planen vil i denne rapporten samlet kalles 
“planene”. 

1.11  Strukturen i UHIL før de foreslåtte planene beskrives i diagram 1.1 nedenfor og den planlagte 
strukturen etter de foreslåtte planene vises i diagram 1.2 nedenfor. Utmost Bermuda er for 
tiden et direkte datterselskap av HLI: 
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Diagram 1.1 – UHIL-struktur før overføring 

 

Diagram 1.2 – UHIL-struktur etter overføring 

 

1.12  De respektive styrene for UPE, UI og HLI har godkjent utkastet til planene, underlagt kravene 
til; Central Bank of Ireland (“CBI”); Jerseys Financial Services Commission; Guernseys 
Financial Services Commission; godkjenning fra den irske domstolen med hensyn til den irske 
planen; godkjenning fra Guernsey-domstolen med hensyn til Guernsey-planen og godkjenning 
fra Jersey-domstolen med hensyn til Jersey-planen. 

Den uavhengige aktuarens rolle 
1.13  I henhold til paragraf 13 i forsikringsselskapsloven av 1909 ("loven"), kreves 

forhåndsgodkjenning fra den irske domstolen av enhver plan som bestemmer at hele eller 

UHIL 

UPE 
Utmost 
Services 

Ireland Ltd 
 

HLI (empty 
shell) 

UI (empty 
shell) 

Utmost 
Bermuda 

UHIL 

UPE 
Utmost 
Services 

Ireland Ltd 

HLI UI 

Utmost 
Bermuda 



5 

12. juli 2019    

deler av livsforsikringsvirksomheten som utføres av et forsikringsselskap skal overføres til en 
annen enhet. 

1.14  Den irske domstolen vil vurdere den irske planen på grunnlag av en søknad fra en av eller 
begge partene. Søknaden må være ledsaget av en rapport om vilkårene i planen fra en 
uavhengig aktuar. 

1.15  Aktuarenes standard for praksis LA-6 (“ASP LA-6”), “Overføring av langsiktig virksomhet i et 
autorisert forsikringsselskap – den uavhengige aktuarens rolle”, utstedt av Irlands 
aktuarforbund, beskriver den uavhengige aktuarens lovbestemte og profesjonelle ansvar. 

1.16  Jeg er blitt fellesoppnevnt av UPE, UI og HLI for å opptre som den uavhengige aktuaren i 
forbindelse med planene. “Planene” viser til de planer for overføring som er de juridiske 
dokumentene som beskriver vilkårene for den foreslåtte overføringen av virksomhet fra UI og 
HLI til UPE. Jeg har vurdert kun de planene som er foreslått og jeg har ikke vurdert noen 
alternative planer  

1.17  Jeg er medlem av det irske aktuarforbundet. Jeg er seniordirektør i Willis Towers Watson 
(Ireland) Limited (“Willis Towers Watson”) som har kontorer i Elm Park, Merrion Road Dublin 4, 
Irland. Jeg har ingen personlig tilknytning til UPE, UI eller HLI. Tidligere, i forhold til en del 
overføringer av virksomhet for selskaper eid av UHIL, har en kollega i Willis Towers Watson 
opptrådt som uavhengig aktuar i forhold til overføringer i 2017 og 2018 (nemlig overføring av 
en virksomhetsdel fra AXA til UI, en virksomhetsdel fra Athora til UI og flere samtidige 
overføringer av virksomhet fra tre selskaper eid av Utmost Holdings Ireland Limited til HLI). 
Andre konsulenter i Willis Towers Watson har arbeidet for og utført konsulentarbeid for UGC i 
Storbritannia, selv om dette arbeidet ikke på noen måte var relatert til den foreslåtte 
overføringen som drøftes i denne rapporten.  

1.18  Denne rapporten gjelder i like stor grad den livsforsikringsvirksomheten som omfatter poliser 
utstedt til personer hjemmehørende i Guernsey og poliser som faller innenfor rammen av 
Jersey-planen. Den kan derfor benyttes til å oppfylle kravene om en rapport fra en uavhengig 
aktuar for vilkårene etter Jersey-planen og vilkårene etter Guernsey-planen. 

Informasjon som rapporten er basert på 
1.19  Under utarbeidelsen av den uavhengige aktuarrapporten og denne sammendragsrapporten 

har jeg fått informasjon fra UI, HLI og UPE for å vurdere effekten for poliseinnehaverne av den 
foreslåtte planen. Fullstendige detaljer om de opplysninger som er gitt meg er inkludert i den 
uavhengige aktuarrapporten.  

1.20  I tillegg har mitt team og jeg deltatt i flere møter som involverer forvaltningen av UPE, UI og 
HLI. Dette omfattet møter med lederne av aktuarfunksjonen i UPE, UI og HLI. 

Grunnlag og begrensninger 
1.21  Denne sammendragsrapporten er basert på de grunnlag og begrensninger som beskrives i 

den uavhengige aktuarrapporten og, i den utstrekning loven tillater det, er bruken av den 
uavhengige aktuarrappporten underlagt de vilkår og betingelser, inkludert for 
ansvarsbegrensning, som er fremlagt i vårt dokument Arbeidserklæring datert 3. mai 2019.  

1.22  Formålet med den uavhengige aktuarrapporten og denne sammendragsrapporten er å legge 
frem min vurdering av de sannnsynlige virkningene av de foreslåtte planene for de langsiktige 
poliseinnehaverne i UI, HLI og UPE, og den bør ikke benyttes for noen andre formål eller i 
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noen annen sammenheng. Min rapport har ikke hatt noen innretning eller intensjon om 
spesifikt å ta opp de særskilte behov, bekymringer eller målsettinger for noen individuelle 
poliseinnehavere. Denne sammendragsrapporten må vurderes i sin helhet, da det kan være 
misvisende om individuelle avsnitt vurderes isolert sett. Hvis man baserer seg på den 
uavhengige aktuarrapporten eller denne sammendragsrapporten i strid med de retningslinjer 
som angis ovenfor, vil Willis Towers Watson fraskrive seg ethvert ansvar som måtte oppstå. 

1.23  I mitt arbeid med gjennomgangen og fremstillingen av denne rapporten har jeg uten uavhengig 
verifisering basert meg på nøyaktigheten og fullstendigheten av de data og opplysninger som 
er gitt meg, både skriftlig og i muntlig form, av UPE, UI og HLI, særlig i forhold til de finansielle 
opplysningene angående solvensstillingen til hvert enkelt selskap både før den foreslåtte 
overføringen og den prosjekterte solvensstillingen etter den foreslåtte overføringen.  

1.24  Hverken den uavhengige aktuarrapporten, denne sammendragsrapporten, eller noe utdrag fra 
noen av dokumentene, kan avsløres til, eller påberopes av, noen tredjepart som ikke er en del 
av denne prosessen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Willis Towers Watson, og hverken jeg 
eller Willis Towers Watson vil godta noe som helst ansvar med hensyn til slik avsløring eller 
påberopelse, med unntak av å gjøre den uavhengige aktuarrapporten (eller denne 
sammendragsrapporten) tilgjengelig for inspeksjon av, eller sirkulering til poliseinnehavere i UI, 
HLI og UPE når det er påkrevet av lovgivningen eller for å oppfylle noen andre spesifiserte 
rettslige krav. For det tilfelle at slikt samtykke er gitt, må den uavhengige aktuarrapporten 
leveres i sin helhet.  
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 Avsnitt 2 : Bakgrunn til UPE, UI og HLI 

UPE-historikk 
2.1 UHIL ervervet Generali PanEurope dac den 19. juni 2018 og omdøpte det deretter til Utmost 

PanEurope dac. UHIL (tidligere LCCG Ireland Limited) som i sin tur er del av UGC. UGC er et 
spesialhjelpemiddel som opererer i den europeiske livsforsikringssektoren. Deres 
hovedaktivitet er oppkjøp og konsolidering av bøker i livsforsikringsvirksomheter i Europa 
kombinert med en målrettet tilnærming til nye forretningsmuligheter. 

2.2 UPE ble stiftet i oktober 1999 og begynte sin virksomhet i oktober 2001, med å skrive 
grenseoverskridende livsforsikringskontrakter til alleuropeisk jurisdiksjoner. Disse produktene 
var unit-link spareprodukter, markedsført til enkeltpersoner med ultrahøy nettoverdi.  

2.3 I 2006 ekspanderte UPE sitt produktspekter til å inkludere medarbeiderfordeler, som er en 
type grupperisiko-forsikringsprodukter som markedsføres overfor innenlandske irske og 
multinasjonale selskaper.  

2.4 Frem til 28. februar 2018 gjenforsikret Generali Group tysk og italiensk VA-virksomhet inn i 
UPE. Denne avtalen ble kansellert og den 1. mars 2018 ble forpliktelsene knyttet til den 
italienske virksomheten tatt tilbake av Generali. Forpliktelsene knyttet til den tyske 
virksomheten ble fullt gjenforsikret ut av UPE til Generali Personenversicherungen (“Generali 
Sveits”), hvilket innebar at UPE beholdt ingen risiko forbundet med VA-virksomheten, bortsett 
fra motparteksponering overfor Generali Sveits.  

2.5 Utmost Holdings Ireland Limited gjorde et kapitalbidrag av sin interesse i hele den utstedte 
aksjekapitalen for både UI og HLI til UPE i andre halvdel av 2018.  

Virksomheten i UPE 
2.6 UPE har for tiden tre atskilte produktgrupper, som beskrevet nedenfor: 

■  Formuesløsningsvirksomhet: unit-link-virksomheter (hvor kontraktens resultat er direkte 
knyttet til resultatet av de underliggende fond som polisen er investert i) som investerer i 
en rekke aksjer og andre fond. Etterbetalinger ved dødsfall som tilbys av UPE på unit-link-
produkter er ikke vesentlige. UPE beholder opptil EUR 100 000 i eksponering mot 
etterlønn ved dødsfall på hvert enkelt liv, med eventuelt overskytende gjenforsikret hos 
SCOR. 

■  Firmaløsningsvirksomhet: grupperisikobasert medareiderfordelsvirksomhet som yter 
livdekning (inkludert ulykke, død og lemlesting og annuiteter til forsørgede), 
inntektsbeskyttelse og ytelser ved kritisk sykdom til ansatte i innenlandske irske og 
multinasjonale selskaper. Premieratene er garantert for tre år, forutsatt at antallet liv 
og/eller det beløp som forsikres ikke endres med mer enn 20 %. Den multinasjonale 
virksomheten er 100 % gjenforsikret til Assicurazioni Generali S.p.A. Den innenlandske 
irske virksomheten er gjenforsikret hos SCOR, hvor UPE: 

� Beholder en maksimal eksponering mot noe enkelt liv på 75 % av det beløp som er 
forsikret på gruppeliv, gruppeforsørgedes annuitet, gruppe kritisk sykdom og gruppe 
etterlønn etter død ved ulykkes; 
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� Beholder en maksimal eksponering mot noe enkelt liv på EUR 100 000 årlig ytelse på 
gruppe inntektssikring.  

■  Variabel annuitet- (VA) virksomhet: unit-link-kontrakter som tilbyr en garantert minste 
akkumulert ytelse (GMAB) til poliseinnehavere i det tyske markedet. VA-virksomheten er 
100 % gjenforsikret i Generali Sveits. 

2.7 En mer detaljert beskrivelse av produktfunksjonene er inkludert i rapporten fra lederen av 
UPEs aktuarfunksjon relatert til den foreslåtte overføringen.  

2.8 Et vesentlig trekk ved UPEs virksomhet er at de forhåndsbetaler skatt til de italienske 
skattemyndighetene og deretter krever tilbake beløpene i pliktig skatt som skal betales av de 
italienske poliseinnehaverne når de trekker tilbake midler og har hatt investeringsgevinster. 
Selskapet har fått skatteråd om at de også kan få tilbake den forhåndsbetalte skatten fra de 
skattebeløp som skal betales til italienske skattemyndigheter. Arten av den forhåndsbetalte 
skatten innebærer at en vesentlig skattefordel har bygget seg opp innenfor selskapet. Beløpet 
i forhåndsbetalte italienske skatter utgjorde EUR 154 millioner ved utgangen av 2018.  

2.9 Tabell 2.1 nedenfor oppsummerer antall poliser og fond under forvaltning (“FUM”) i UPE ved 
utgangen av 2018. 

Tabell 2.1 – UPE per 31. desember 2018 
EUR millioner (med mindre annet angitt) Antall 

poliseinnehavere 
FUM 

 
Unit-link 25 567 10 437 

Ansattes fordeler 742 - 

Variable annuiteter 1506 - 

Total  27 815 10 437 

Utmost Ireland-historikk 
2.10  Utmost Ireland dac (eller Norwich Union International Limited som det da var kjent som) ble 

stiftet den 11. mars 1999 og autorisert som et livsforsikringsforetak i Irland i januar 2000. 
Deres virksomhet består av internasjonal investeringsobligasjonsvirksomhet investert i unit-link 
og samordnet med fond for fortjenestedrevne virksomheter, inkludert koblinger til Aviva Life & 
Pensions UK Limited (“ALAP”) sine fond for fortjenestedrevne virksomheter. UI opphørte med 
å skrive nye poliser og godtar etterfyllinger på enkelte klasser av forretninger i februar 2010. 

2.11  Den 21. oktober 2016 ble det annonsert at LCCG Group (gjennom UI) skulle kjøpe AXA Life 
Europe dac’s (“ALE”) unit-link-virksomhet offshore-investeringsobligasjoner som hadde vært 
distribuert og administrert av AXA Isle of Man på vegne av ALE. I tillegg til 
offshoreinvesteringsobligasjonsvirksomheten ervervet UI også ALEs unit-link-virksomhet som 
ble solgt i Irland. Denne virksomheten ble overført til UI via en plan for overføring (“AXA-
planen”) som ble godkjent av Irlands High Court, og trådte i kraft den 30. juni 2017. Etter 
iverksetting av denne planen fortsatte Utmost Ireland å selge et lite antall produkter til britiske 
statsborgere under varemerket Utmost Wealth Solutions. 

2.12  Den 9. april 2018 annonserte Athora Ireland dac at de ville selge sin oversjøiske 
obligasjonsportefølje til Utmost Ireland. Denne virksomheten besto av en lukket virksomhet i 
unit-link-poliser solgt i Storbritannia, med enkelte poliser eid av personer bosatt på 



9 

12. juli 2019    

Kanaløyene (Jersey og Guernsey). Utmost Ireland ervervet denne virksomheten fra Athora 
Ireland plc gjennom en domstolsgodkjent paragraf 13-plan i slutten av desember 2018. De 
polisene som ble eid av poliseinnehavere bosatt i Jersey og Guernsey ble overført i henhold til 
separate planer i disse jurisdiksjonene.  

2.13  I løpet av 3. kvartal 2018 gjorde Utmost Holdings Ireland Limited et  kapitalbidrag av sin 
interesse i hele den utstedte aksjekapitalen i Utmost Ireland til UPE, slik at UPE ble det 
umiddelbare morforetaket for Utmost Ireland.  

Virksomheten i Utmost Ireland 
2.14  Utmost Irelands virksomhet består av en rekke unit-link.obligasjoner (inkludert åpne 

porteføljeobligasjoner) og obligasjoner for samordnede fortjenestedrevne virksomheter 
(“UWP”) som lyder på pund sterling, euro og US dollar. Utmost Ireland opptrer også som 
reassurandør for visse fortjenestedrevne virksomheter skrevet ut av Aviva Life Insurance 
Company Ltd (“Aviva Hong Kong”), et Hong Kong-stiftet selskap i Aviva Group. 

2.15  Utmost Ireland har to atskilte virksomhetsklasser: unit-link-virksomheter som investerer i en 
rekke aksjer og andre fond og unit-link-virksomheter knyttet til visse UWP-fond gjennom en 
reassuranseordning med Aviva UK Life and Pensions ltd (“fond for samordnede 
fortjenestedrevne virksomheter”). Ved utgangen av desember 2018 hadde Utmost Ireland 
følgende miks av poliser i kraft: 

Tabell 2.2 – UIs polisemiks per 31. desember 2018 
Virksomhetsdel Kategori Antall 

poliseinnehavere 
FUM (EUR millioner) 

Ex-Aviva Samordnede fortjenestedrevne 
virksomheter 

2204 415,9 

Ex-Aviva Unit-link 2355 653,6 

Ex-ALE Unit-link 997 1071,0 

Ex-Athora Unit-link 6695 3139,8 

Total   12 251 5280,3 

Unit-link-virksomhet 

2.16  Unit-link-virksomheter er virksomheter hvor poliseinnehavere investerer i unit-link-fond og hvor 
poliseinnehaverne bærer investeringsrisikoen. Fordelene er knyttet enten til resultatene i unit-
link-fond eller spesifikke eksternt forvaltede fond. 

2.17  Virksomheten er investert i et bredt spekter av fond. Fondene forvaltes hovedsaklig av 
tredjeparts formuesforvaltere, kjent som åpne fond, eller blir forvaltet på skjønnsmessig 
grunnlag av spesialistfondsforvaltere, kjent som skjønnsbaserte fondsforvaltere.  

Virksomhet av samordnede fortjenestedrevne virksomheter 

2.18  Elementene av fortjenestedrevne virksomheter i denne virksomheten er 100 % gjenforsikret i 
ALAP. Dette inkluderer EUR 6,6 millioner i fond under forvaltning skrevet ut i Hong Kong av 
Aviva Hong Kong og gjenforsikret i UI, som deretter gjenforsikrer 100 % av denne 
virksomheten i ALAP.  
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2.19  UWP-fond-tilknyttede poliser øker i verdi gjennom økninger i enhetspriser som vil stemme 
nøyaktig overens med dem i ALAP. ALAP-enhetsprisene vokser med ordinære bonuser 
fastsatt av ALAPs aktuar for fortjenestedrevne virksomheter som er blitt gjennomgått av 
ALAPs utvalg for fortjenestedrevne virksomheter og deretter ALAP-styret. Ved fastsetting av 
bonusrater for fortjenestedrevne virksomheter er ALAP forpliktet til å ta hensyn til sin 
prinsipper og praksis for finansforvaltning, og prinsippet om rettferdig behandling av kundene.  

2.20  UWP-virksomheten inkluderer visse investeringsgarantier. Betalinger foretatt av Utmost 
Ireland til poliseinnehavere med innskudd i fortjenestedrevne virksomheter i form av krav på 
etterlønn ved dødsfall, uttakskrav og krav ved forfall blir refundert av ALAP via 
reasuranseordningen. For disse polisene som har en garantert etterlønn ved død eller en 
uttaksfordel eller en garantert minste avkastning, dekkes kostnaden med garantien av ALAP. 

2.21  UI har uttalt at motpartens misligholdsrisiko forbundet med reassuranseavtalen ligger hos 
poliseinnehaverne. Dette betyr at i tilfelle insolvens hos ALAP, faller risikoen på 
poliseinnehaveren og ikke på aksjonæren. Tidlig i 2019 skrev UI til poliseinnehaverne med 
investeringer i fortjenestedrevne virksomheter og forklarte denne posisjonen. Jeg har basert 
meg på UIs vurdering i denne sammenheng, og avgir ingen oppfatning om gyldigheten av 
denne vurderingen. Man kan imidlertid aldri avskrive muligheten for et vellykket rettslig 
søksmål angående dette (eller andre aspekter av polisene). 

2.22  I alminnelighet vil et selskaps forpliktelse til å gjennomføre betalinger som forfaller etter en 
reassuranseavtale rangere lavere enn deres forpliktelser til å tilbakebetale andre 
poliseinnehavere. For å dempe denne risikoen foreligger det en gebyrkontrakt mellom ALAP 
og UI, som har det formål at i tilfelle insolvens i ALAP, skal UI-poliseinnehaverne som har 
investert i fond med fortjenestedrevne virksomheter knyttet til ALAP rangere sammen med de 
andre poliseinnehaverne i ALAP.  

2.23  Utmost Ireland-virksomheten er overveiende styrt av medarbeidere som er ansatt av Utmost 
Services Ireland Limited (“USIL”), et tjenesteselskap som er del av UGC. Virksomheten for 
oversjøiske obligasjoner (“OSB”) vil fortsatt forvaltes av Athora-medarbeidere basert i Dublin i 
henhold til en overgangstjenesteordning (“TSA”) som vil utløpe ved utgangen av juni 2019. 
Ved utløpet vil polisevedlikehold overføres til USIL-medarbeidere basert i Dublin, med 
fondsforvaltning overført til Utmost Administration Limited i Isle of Man. En ny 
hovedtjenesteavtale (“MSA”) er nå i ferd med å bli utarbeidet for ex-Athora-virksomheten med 
UAL. Forvaltningen av ex-ALE-virksomheten utføres av en kombinasjon av USIL i Dublin og 
Utmost Administration Limited i Isle of Man. Forvaltningen av ex-Aviva-virksomheten er satt ut 
til Capita Life and Pensions (Ireland) Limited, med medarbeidere basert i Dublin.  

HLI-historikk 
2.24  HLI begynte sin virksomhet i desember 1995 og ble en del av Abbey National Group. Fra 

begynnelsen solgte de internasjonale produkter innrettet mot internasjonale firmakunder, 
private enkeltpersoner med høy nettoverdi og formuesforvaltere. Deretter ekspanderte de inn i 
det irske innenlandsmarkedet med et spekter av terminforsikring, pensjons- og 
spareprodukter. Både unit-link-produkter og samordnede produkter for fortjenestedrevne 
virksomheter ble tilbudt. 

2.25  Før november 2017 var HLI kjent som Scottish Mutual International Limited. I andre halvdel av 
2018 ble HLI et direkte datterselskap av UPE. 

2.26  HLI stengte både de internasjonale produktene og de innenlandske produktene for 
fortjenestedrevne virksomheter for ny virksomhet i 2003. I januar 2004 ble denne stengningen 
utvidet til hele virksomheten. På det tidspunkt, som del av den strategiske beslutningen om å 
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stenge for ny virksomhet, inngikk selskapet en forvaltningstjenesteavtale med Pearl Group 
Management Services (Ireland) Limited (“PGMSI”). PGMSI er et tjenesteytingsselskap i 
Phoenix Group og forvalter for tiden forholdene mellom HLI og deres eksterne leverandører fra 
dag til dag i samsvar med forvaltningstjenesteavtalen. 

2.27  I desember 2015 solgte den daværende eieren, Phoenix Group, virksomheten til Harcourt Life 
Assurance dac (“HLA”). Den 31. mars 2018 ble virksomhetene i, Augura Life International dac 
(“ALI”) og Union Heritage Life Assurance Company dac (“UHL”) overført via en 
overføringsplan til HLI.  

2.28  ALI ble opprinnelig stiftet i Irland i 1984 og begynte sin virksomhet under navnet Combined 
Life Assurance Company of Europe. Det ble kjøpt opp av NPG formuesforvaltningsgruppe i 
2009 og ble deretter solgt til UHIL i november 2016. ALI skrev unit-link-virksomheter for liv og 
pensjon og ikke-tilknyttede hele livet-poliser inn i det irske markedet frem til 2004, når de 
stengte for ny virksomhet. I 2011 begynte de å skrive ny virksomhet, nærmere bestemt unit-
link-obligasjoner til Sverige og Norge. De mottok en virksomhet med obligasjoner via en 
forsikringsvirksomhetsoverføring fra PEL Altraplan (Gibraltar) PCC Ltd i 2014, som da var et 
søsterselskap i NPG Wealth Management Group.  

2.29  HLA (tidligere IBRC Assurance Company) begynte virksomhet som del av Anglo Irish Bank 
Group i januar 2001, og drev formuesforvaltningsvirrksomhet. De tilbød et spekter av unit-link-
investeringer og pensjonsprodukter. Disse produktene inkluderte investeringer i fast eiendom, 
obligasjoner, aksjer og kontantmidler, selv om i utstrakt grad var fokusert på oppkjøp og 
samordning av faste eiendommer og eiendomsporteføljer med sikte på klienter med høy 
nettoverdi. Mange av disse eiendomsinvesteringene inneholdt elementer av forhold mellom 
gjeld og egenkapital.  

2.30  UHL ble stiftet i Republikken Irland i 2011 og ble lisensiert til å drive livsforsikringsvirksomhet. 
UHL var et datterselskap av American Income Life Insurance Company som er en del av 
Torchmark Corporation Group i USA. LCCG Group kjøpte opp UHL, gjennom sitt 
datterselskap HLA, i mars 2017. UHL begynte å skrive ut poliser i august 2012, primært 
individuelle på bestemt tid og for hele livet og ulykkesforsikring. UHL opphørte å skrive ut ny 
virksomhet mot slutten av 2015. 

2.31  Utmost Bermuda, tidligere, er et direkte datterselskap av HLI. Det er et unit-link-selskap som 
selger til investorer med høy nettoverdi fra Bermuda. Det er ikke foreslått at virksomheten i 
Utmost Bermuda skal gjennomgå en overføring som del av disse planene, selv om eierskapet 
til Utmost Bermuda vil overføres til UPE.  

Virksomheten i HLI 
2.32  HLIs virksomhet består av et spekter av produkter for fortjenesterettede virksomheters, unit-

link-produkter og beskyttelsesprodukter. Virksomheten i HLI per 31. desember 2018 er 
oppsummert i tabellen nedenfor: 

Tabell 2.3 – HLIs polisemiks per 31. desember 2018 
Virksomhetsdel Kategori Antall 

poliseinnehavere 
FUM (EUR 
millioner) 

Ex-SMI Unit-link1  1919 151,4 

Ex-SMI Obligasjoner i fortjenesterettede 
virksomheter 

231 33,7 
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Virksomhetsdel Kategori Antall 
poliseinnehavere 

FUM (EUR 
millioner) 

Ex-SMI Ikke-tilknyttede (tidsavgrenset 
forsikring) 

51 - 

Ex-ALI Unit-link 1961 37,4 

Ex-ALI Ikke-tilknyttet (hele livet) 131 - 

Ex-HLA Unit-link 684 50,3 

Ex-UHL Ikke-tilknyttet (hele livet) 91 - 

Ex-UHL Ikke-tilknyttet (ulykke) 69 - 

Ex-UHL Ikke-tilknyttet (tidsavgrenset) 31 - 

Total  5168 273,0 
1 Noen av unit-link-produktene har opsjoner om å investere i samordnede fond for fortjenestedrevne virksomheter. 

2.33  Etterfyllinger og ordinære uttak er tillatt for enkelte av unit-link-virksomhetene. En liten del av 
ex-SMI sine unit-link-poliser er gjenforsikret i PLL. 

2.34  Noen av polisene for de samordnede fortjenestedrevne virksomhetene ble skrevet som 
innløsningsobligasjoner. En liten del av de gjenværende obligasjonene er gjenforsikret. På det 
tidspunkt denne rapporten ble skrevet var garantiene for polisene i fortjenestedrevne 
virksomheter i alminnelighet “uten virkelig verdi”, hvilket betyr at gjeldende kontoverdi for disse 
polisene er høyere enn garantiene. Investeringsgarantiene for fortjenestedrevne virksomheter 
har i stor grad utløpt.  

2.35  De ikke-tilknyttede polisene gir garanterte fordeler til gjengjeld for et spesifisert premienivå.  

2.36  Noen av de ikke-tilknyttede produktene inneholder opsjoner som gjør det mulig for 
poliseinnehaverne å fornye sine polisetidsperioder ved utgangen av den opprinnelige 
forsikringsperioden eller konvertere til en plan for hele livet.  

2.37  Nivået av reassuranse for risikofordeler brukt av HLI er ikke vesentlig.  

2.38  Styrings- og tilsynsfunksjoner, inkludert internrevisjon, blir utført av USIL. Poliseadministrering 
blir utført av PGMSI, DST og Utmost Administration Ltd (“UAL”). En ny MSA blir for tiden 
utarbeidet for ex-ALI-visksomheten hos UAL og forventes å være klar i juli 2019. 
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 Avsnitt 3: Hovedtrekk ved planene 

3.1 Jeg har fått kopier av de foreslåtte planene. Formålet med planene er å sørge for overføring til 
Utmost PanEurope av de overførte polisene slik at de overførte polisene fra 
ikrafttredelsesdatoen for planene vil bli en del av livsforsikringsvirksomheten i Utmost 
PanEurope.  

3.2 Hovedtrekkene i planene beskrives i de følgende avsnittene. Flere detaljer om planene gis i 
poliseinnehaver-sirkulæret som inneholder denne rapporten. 

Omfanget av overføringen  
3.3 I henhold til planene vil overdragernes forpliktelser i livsforsikringsvirksomheten overføres til 

UPE på ikrafttredelsestidspunktet (det tidspunkt og den datoplanene vil bli operative). De akta 
som vil overføres i henhold til planene på ikrafttredelsestidspunktet vil være overdragernes 
aktiva i forbindelse med den overførte virksomheten som eies av overdrageren på 
ikrafttredelsestidspunktet, inkludert aksjer i datterselskaper men unntatt de utelukkede aktiva. 
Aksjer i datterselskaper inkluderer aksjer i Utmost Bermuda Ltd og Harcourt Life Corporation 
(“HLC”), et selskap som har et lite antall faste eiendommer under forvaltning for HLI. HLC er 
for tiden et datterselskap av UHIL, men forventes å overføres til HLI før planene gjennomføres, 
deretter til UPE etter planene. Planene lister også opp de faste eiendommer som skal 
overføres.  

3.4 De utelukkede aktiva er definert i planene som følger: 

■  UI: Kontantinnskudd med en verdi på EUR 3,8 millioner; og 

■  HLI: Kontantinnskudd med en verdi på EUR 3,8 millioner. 

3.5 Det er ingen utelukkede poliser.  

3.6 De overførte polisene er de livsforsikringspolisene som skrives ut av overdragerne frem til og 
inkludert ikrafttredelsestidspunktet. 

Ikrafttredelsestidspunkt 
3.7 Det foreslås at den irske planen skal tre i kraft kl. 23.59 den 31. oktober 2019 

(“ikrafttredelsestidspunktet”) eller slik annen dato som overdragerne og mottakerne måtte 
avtale og som den irske domstolen samtykker til. 

3.8 Det foreslås at Jersey- og Guernsey-planene skal tre i kraft den 31. oktober 2019 (og dermed 
knytte ikrafttredelsestidspunktet for Jersey- og Guernsey-planene til den irske planen) eller slik 
annen dato som overdragerne og mottakerne måtte bli enige om og som Jersey-domstolen og 
Guernsey-domstolen samtykker til. 

Betingelser for at planene skal bli operative 
3.9 Planene vil ikke tre i kraft på ikrafttredelsestidspunktert med mindre: 

■  UPE er blitt autorisert av Sentralbanken til å utføre Klasse VII (forvaltning av 
gruppepensjonsfond) livsforsikringsvirksomhet; 

■  CBI har gitt sitt samtykke eller indikert at de ikke har innvendinger til planene; 
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■ De relevante reguleringsmyndighetene har gitt sitt samtykke til overføringen, eller de 
relevante reguleringsmyndighetene har unnlatt å komme med innvendinger til planene 
innen tre måneder etter å ha blitt varslet av Sentralbanken om planene i henhold til 
vilkårene i EUs forsikrings- og reassuranseforordning 2015 (S.I. 485 av 2015) (“2015-
forordningen”); 

■  High Court of Ireland, Royal Court of Jersey og Royal Court of Guernsey godkjenner 
henholdsvis den irske planen, Jersey-planen og Guernsey-planen; og 

■  I tilfelle domstolen pålegger en modifisering av eller tillegg til planene eller noen ytterligere 
betingelser eller bestemmelser som påvirker den samme før ikrafttredelsestidspunktet, skal 
overdragerne og mottakeren samtykke i slike modifiseringer, tillegg eller betingelser før 
ikrafttredelsestidspunktet.  

Kontraktsrettigheter 
3.10  Etter overføringen vil UPE påta seg alle overdragernes forpliktelser overfor poliseinnehaverne. 

Rettighetene etter kontrakter skrevet ut av UI og HLI vil ikke endres som følge av overføringen. 
Det vil ikke bli noen endring i polisens vilkår og betingelser for poliseinnehavere hos 
overdragerne som følge av de foreslåtte planane. Vi er blitt informert om at ordningene i 
henhold til gebyrkontrakten som beskrevet i avsnitt 2.22 vil overføres fra UI til UPE som følge 
av planene. Dette betyr at UI-poliseinnehavere som investerer i fond for fortjenestedrevne 
virksomheter knyttet til ALAP vil fortsette å rangere sammen med de andre poliseinnehaverne i 
ALAP etter planene.  

3.11  I dag er det enkelte av kontraktsvilkårene for de overførte polisene som gir poliseinnehaverne 
muligheten til å foreta ekstra ad-hoc-innskudd på sine poliser. De foreslåtte planene angir at 
alle rettigheter poliseinnehaverne har i henhold til sine kontrakter skal overføres til UPE i 
henhold til planene. Som sådan gjør planene ingen endringer i dette aspektet av 
poliseinnehavernes  kontraktsvilkår.  

Unit-link-fond 
3.12  UPE vil etablere nye interne tilknyttede investeringsfond for de overførte polisene som er unit-

link-fond. Disse nye interne tilknyttede investeringsfondene vil samsvare med de interne 
tilknyttede investeringsfond som de overførte polisene nå er investert i, inkludert de samme 
regler og prosedyrer for beregning av enhetspriser og fondsrelaterte gebyrer. Det juridiske 
eierskapet og bruksretten til de aktiva som knytter seg til hvert fond vil endres fra overdragerne 
til UPE.  

3.13  Det vil ikke bli noen endring i antall enheter, verdien av enhetene, de underliggende aktiva, 
investeringsstrategi, tilnærming til enhetsprisfastsetting, polisegebyrer eller 
investeringskriteriene som følge av overføringenr.  

3.14  Da alle kontraktsvilkår forblir uendret etter planene, vil alle fullmakter i de overførte 
kontraktene for at fond kan slås sammen, lukkes eller deles opp, eller for at tilnærmingen til 
enhetsprisfastsettingen kan endres, beholdes i henhold til planene ved at slike fullmakter 
overføres til UPE etter overføringen. Ingenting i planene er til hinder for noen slike endringer 
på slike vilkår og betingelser som er godkjent av styret for UPE under hensyntaken til 
poliseinnehavernes rimelige forventninger og råd fra lederen av aktuarfunksjonen i forhold til 
fortolkningen av poliseinnehavernes rimelige forventninger.  
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3.15  Med forbehold for at ovennevnte planer ikke forhindrer UPE i å etablere, lukke eller slå 
sammen under-fond; endre navnet på under-fond eller endre gebyrene hvor slike endringer 
ville være i tråd med polisens vilkår og betingelser. Alle slike endringer vil bli gjort av UPE på 
slike vilkår som anbefales av lederen for aktuarfunksjonen under hensyntaken til 
poliseinnehavernes rimelige forventninger og etter å ha blitt godkjent av styret for UPE.  

Unit-link-gebyrer 
3.14  Da alle kontraktsvilkår forblir uendret etter planene, vil alle fullmakter i de overførte 

kontraktene for at det kan foretas endringer i unit-link-gebyrene, beholdes i henhold til planene 
ved at slike fullmakter overføres til UPE etter overføringen. Ingenting i planene er til hinder for 
noen slike endringer på slike vilkår og betingelser som er godkjent av styret for UPE under 
hensyntaken til poliseinnehavernes rimelige forventninger og råd fra lederen av 
aktuarfunksjonen i forhold til fortolkningen av poliseinnehavernes rimelige forventninger. 

Fond for fortjenestedrevne virksomheter 
3.17  UPE skal fortsette å opprettholde HLIs under-fond for fortjenestedrevne virksomheter som om 

planene ikke hadde funnet sted og på de samme vilkår som de hadde operert under 
umiddelbart før planene.  

3.18  Planene beskriver omstendighetene for når under-fond for fortjenestedrevne virksomheter kan 
lukkes, som er uendret fra den tidligere planen (dvs. “hovedplanen” som henvist til i avsnitt 
1.6).  

3.19  Planene bestemmer også at UPE kun skal utføre stengning av fond for fortjenestedrevne 
virksomheter hvis styret har mottatt et sertifikat fra en uavhengig aktuar med det innhold at 
etter den uavhengige aktuarens oppfatning vil stengning av fondet for fortjenestedrevne 
virksomheter ikke ha noen vesentlig negativ effekt på sikkerheten og fordelene til innehaverne 
av de poliser som er allokert til dette under-fondet for fortjenestedrevne virksomheter i HLI. 

3.20  Planene krever at UPE skriftlig skal varsle poliseinnehaverne om fond for fortjenestedrevne 
virksomheter som påvirkes av stengningen minst 90 dager før stengningen. 

Ikke-tilknyttede non-profit-virksomheter 
3.21  HLI har et lite antall poliseinnehavere av ikke-tilknyttede non-profit-virksomheter. I henhold til 

planene vil forpliktelsene til HLIs ikke-tilknyttede non-profit-virksomheter bli overført til UPE, og 
det vil ikke bli noen endring i polisens vilkår og betingelser som følge av de foreslåtte planene.  

Skatt 
3.22  Planene angir at alle skatteforpliktelser som krystalliseres som følge av overføringen av 

poliseinnehavernes aktiva ikke vil bli båret av poliseinnehaverne. 

Nye produkter 
3.23  Planene er ikke til hinder for at UPE skriver ut nye produktlinjer. 
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Kontinuitet i rettergang 
3.24  Alle rettstvister, juridiske og kvasi-juridiske prosesser, voldgiftssaker eller klager til 

ombudsmenn eller andre saksanlegg (faktiske og potensielle) for løsning av en tvist eller krav 
som er uavsluttet av eller mot HLI og UI skal fortsettes av eller mot UPE. 

Kostnader med planene 
3.25  Alle kostnader og utlegg knyttet til utarbeidelse av planene og søknaden om godkjenning av 

planene skal bæres av UPE. Ingen kostnader vil bli belastet poliseinnehaverne direkte. 

Meldinger til poliseinnehavere 
3.26 Lovens paragraf 13 krever at med mindre domstolen anviser noe annet, må visse materialer 

overføres til hver poliseinnehaver i HLI, UI og UPE (“sirkulære til poliseinnehavere”). 
Sirkulæret til poliseinnehavere bør inkludere en uttalelse som oppsummerer de foreslåtte 
planene sammen med en kopi av den uavhengige aktuarens rapport. 

3.27 Med forbehold for relevante domstolsgodkjenninger foreslås det at sirkulæret for 
poliseinnehavere, inkludert denne sammendragsrapporten, blir oversendt kun til 
poliseinnehaverne i de overførte virksomhetene. Det foreslås videre at sirkulæret for 
poliseinnehavere på forespørsel gjøres tilgjengelig for UPEs poliseinnehavere. 
Finansrådgivere vil bli varslet før poliseinnehaverne. For poliser skrevet under 
formuesforvaltning, vil meldingen sendes til den ledende formuesforvalterens 
korrespondanseadresse.  

3.28  I tillegg vil følgende informasjon være tilgjengelig for alle relevante parter fra kontorene til 
UPE, HLI og UI og vil også gjøres tilgjengelig på en dedikert nettside knyttet til denne 
overføringen og på kontorene til UPE i Navan, og hver av HLI og UI i Dublin, samt kontorene til 
Matheson i Dublin, i den utstrekning det kreves av Jerseys forsikringslov og Guernseys 
forsikringslov, kontorene til Carey Olsen i Jersey og Guernsey, respektivt:  

■  Søknaden til domstolene inkludert planene; 

■  Den fullstendige rapporten fra den uavhengige aktuaren; 

■  Sirkulære til poliseinnehavere; 

■  Rapporten fra lederen for UPEs aktuarfunksjon;  

■  Rapporten fra lederen for HLIs aktuarfunksjon;  

■  Rapporten fra lederen av UIs aktuarfunksjon. 
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Avsnitt 4: Solvens-posisjoner før planene 

Introduksjon 
4.1 I gjennomgangen av planene må jeg vurdere hva den foreslåtte overføringen innebærer for 

sikkerheten til poliseinnehavernes kontraktsfordeler (dvs. sannsynligheten for at deres 
kontraktsbestemte fordelsrettigheter vil bli oppfylt).  

4.2 Min analyse av effekten av planene på poliseinnehavernes sikkerhet avhenger sterkt av hvilket 
nivå av kapital som er tilgjengelig for de deltakende selskapene, og deres evne til å oppfylle 
sine respektive solvenskrav nå og i fremtiden.  

4.3 CBI krever at selskapene fastsetter sine kapitalkrav i henhold til EUs forsikrings- og 
reassuranseforordning av 2015 (vanligvis kalt solvensforordning II). I henhold til disse reglene 
må selskapene ha tilstrekkelige aktiva til å kunne dekke de tekniske leveransene som er 
forbundet med en portefølje av forsikringskontrakter, hvor de tekniske ytelsene er summen av 
følgende 2 punkter:  

1. Best estimat over ansvar (“BEL”) 3 som er summen av følgende:  

� Ansvaret overfor poliseinnehavernes enheter (for unit-link- og UWP-virksomheter); og 

� Det beste estimatet over verdien av fremtidige kostnader minus inntekter (fra 
selskapets perspektiv) forbundet med de aktuelle forsikringspolisene (som kan ha en 
negativ verdi);  

2. Risikomarginen (kostnaden med å sørge for en kapitalmengde lik kravet til solvent kapital 
(Solvency Capital Requirement, “SCR”), som beskrevet i avsnittet nedenfor, som er 
nødvendig for å støtte forsikringsselskapets forpliktelser overfor poliseinnehaverne over 
levetiden til de gjeldende kontraktene). 

4.4 Ifølge irsk forsikringslovgivning (som er avledet av EU-direktiver) må hvert 
livsforsikringsselskap deretter ha ytterligere aktiva minst lik den SCR som er forbundet med 
deres livsforsikringsvirksomhet. SCR er det kapitalbeløp forsikringsselskapet må ha for å sikre 
at de kan oppfylle sine forpliktelser overfor poliseinnehaverne over de følgende 12 månedene 
med 99,5 % sannsynlighet (som er den standard som foreskrives i solvensforordning II).  

4.5 Ifølge irsk forsikringslovgivning, hvis SCR ikke lenger er i samsvar med eller når det er en 
risiko for manglende etterlevelse i løpet av de følgende 3 månedene, er selskapene forpliktet 
til å informere CBI umiddelbart. Selskapene må deretter sende inn, innen 2 måneder etter å ha 
oppdaget manglende etterlevelse, en gjenopprettingsplan for godkjenning av CBI slik at SCR 
dekkes innen 6 måneder etter oppdagelse av den manglende etterlevelse. 

4.6 Irsk forsikringslovgivning definerer også minste kapitalkrav (Minimum Capital requirement, 
“MCR”) som er en enkel faktorbasert lineær formel som brukes som mål for verdi utsatt for 
risiko over ett år med 85 % visshet. MCR har et gulv på 25 % og et tak på 45 % av SCR. MCR 
er underlagt et gulv på EUR 3,7 millioner for livsforsikringsselskaper. For UPE (både før og 
etter overføringen), og HLI og UI før overføringen overskrider SCR MCR. Derfor kommenterer 
jeg ikke MCR mer. 

                                                 
3 Definert i Vedlegg B 
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4.7 I tillegg til kapitalkravene som beskrives ovenfor, krever CBI at hvert enkelt selskap innenfor 
rammen av sin risikoforvaltning beskriver hvilke ytterligere aktiva de planlegger å ha ut over 
kravene til solvenskapital for å sørge for ekstra sikkerhet for poliseinnehavernes fordeler. 
Denne ekstra kapitalen uttrykkes ofte som en prosentandel av SCR.  

4.8 Solvensposisjonen for de deltakende selskapene er en viktig indikator ved vurderingen av om 
tilstrekkelige aktiva er satt til side for å oppfylle nåværende og fremtidige forpliktelser overfor 
poliseinnehaverne med hensyn til deres forsikringskontrakter. Det prinsipale målet som brukes 
for å vurdere solvensen for hvert enkelt selskap er raten for justert egenkapital i forhold til 
SCR. Justert egenkapital er summen av egenkapital (de aktiva som eies av et 
forsikringsselskap ut over alle forpliktelsene inkludert tekniske avsetninger) og justeringer som 
tillates i henhold til solvensforordning II. UPE har en justering relatert til et lån som er 
underordnet i forhold til poliseinnehaverne (beskrevet i avsnitt 6.13). Det er ingen justeringer 
innenfor UI eller HLI og derfor er justert egenkapital den samme som egenkapitalen både for 
UI og HLI. Disse ratene refereres også til som solvensdekningsrater.  

4.9 Solvensmålsettingen for hvert deltakende selskap vil bli fastsatt i samsvar med selskapets 
kapitalprinsipper og risikoappetitt i sammenheng med risikoprofilen for selskapet. Dette kan 
være i form av et minstemål for prosentandel av SCR som firmaet ikke ønsker å falle under 
uttrykt som en prosentandel av SCR. Videre kan kapitalprinsippene fastsette en annen målrate 
(dvs. høyere) for avgjørelser om utbytter kan betales f.eks. slik at eventuelle utbytter utbetalt 
ikke må resultere i at de deltakende selskapene får en solvenskapitalrate som er mindre enn Y 
% av SCR. Likviditetsrisiko kan også spesifikt vurderes av selskaper innenfor deres 
kapitalprinsipper, og ulike målemetoder kan benyttes av selskapene for å håndtere 
likviditetsproblemer f.eks. å sette mål om X % av SCR hvis en vesentlig ikke-likvid eiendel 
holdes utenfor selskapets aktiva. 

Inngående solvensposisjon  

4.10  Dette avsnittet av sammendragsrapporten gir et sammendrag av solvensposisjonen for hvert 
av de deltakende selskapene per 31. desember 2018. Tallene presenteres på 2 forskjellige 
grunnlag som følger: 

a rapportert: Disse er tallene for 31. desember 2018 som hvert av selskapene har sendt inn til 
CBI med hensyn til deres solvensposisjon for deres avkastning ved utgangen av året 
2018.  

b justert: For UPE, HLI og UI er disse basert på de rapporterte tallene med flere justeringer 
som beskrevet i mer detalj nedenfor. 

4.11  I sammenheng med de forslåtte planene bør det bemerkes at ved slutten av året 2018, brøt 
HLI med sin SCR, hvilket innebar at deres egenkapital på EUR 7,4 millioner var mindre enn 
deres SCR på EUR 11,6 millioner, noe som resulterte i en SCR-dekningsrate på 64 %. Dette 
fremkom som resultat av en detaljert analyse utført av selskapet om de forventede nivåer av 
fremtidige inntekter som HLI vil motta i fremtiden. HLI var fremdeles i stand til å dekke sin 
MCR på EUR 3,7 millioner ved årets utgang 2018. HLI informerte CBI om dette bruddet i løpet 
av 1. kvartal 2019, og EUR 10 millioner i ekstra kapital ble sprøytet inn i HLI av UPE den 28. 
mars 2019 for å bringe deres SCR-dekningsrate opp til 148 %. 

4.12  Som del av analysen om forventede nivåer for fremtidig inntekt, konkluderte HLI med at de 
ikke gjort fratrekk for noen gebyrer fra visse poliser for fortjenestedrevne virksomheter som de 
hadde hatt rett til å trekke i fra. Jeg er blitt informert om at HLI for tiden gransker om det ville 
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være i tråd med poliseinnehavernes rimelige forventninger og prinsipper og praksis for 
finansforvaltning knyttet til fond for fortjenestedrevne virksomheter, å starte med å gjøre 
fradrag for disse gebyrene fra de berørte polisene. Denne granskningen påvirkes ikke av 
hvorvidt planene går videre eller ikke. 

UPE – Solvensstilling før overføring 
4.13 Den rapporterte og justerte solvensstilling for UPE før overføringen vises i tabellen nedenfor. 

Tabell 4.1 – UPEs solvensstilling per 31. desember 2018 
EUR millioner Rapportert Justert 
Samlede aktiva* 10 884,8 10 914,1 

Beste estimat for ansvar – enhetsansvar 10 443,7 10 443,7 

Beste estimat for ansvar – ikke-enhetsansvar (107,3) (107,3) 

Risikomargin 58,8 58,8 

Andre passiva 121,7 121,7 

Utsatte skatteforpliktelser 29,2 29,2 

Samlede passiva 10 546,2 10 546,2 

   
Egenkapital (aktiva minus passiva) 338,6 367,9 

Underordnet gjeld 22,3 22,3 

Justert egenkapital 360,9 390,2 

   

Solvenskapitalkrav 137,9 137,9 

Overskuddsaktiva 222,9 252,3 

Solvensdekningsrate 262 % 283 % 

   
Justert egenkapital utenom aktiva i form av italiensk 
skattetrekk 

206,6 236,0 

Solvenskapitalkrav utenom aktiva i form av italiensk 
skattetrekk 

130,4 130,4 

Overskuddaktiva utenom aktiva i form av italiensk 
skattetrekk 

76,3 105,6 

Solvensdekningsrate utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk 

158 % 181 % 

*Økning i aktiva er litt mindre enn EUR 30 millioner. Jeg er blitt informert om at dette skyldes forskjeller i tidsinnfasing mellom 
sluttføring av regnskapene i HLI, UI og UPE 

4.14  Forskjellen mellom rapporterte tall og justerte tall i tabellen ovenfor består i at de justerte 
tallene tar høyde for en kapitalinnsprøytning på EUR 30 millioner4 som ble foretatt til UPE av 
UPEs morselskap, UHIL, i løpet av 1. kvartal 2019 og en etterfølgende innsprøytning av EUR 

                                                 
4 Denne kapitalen ble skaffet til veie via en aksjetegning, hvor UPE utstedte EUR 30 millioner i aksjer som UHIL kjøpte.  
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10 millioner5 til HLI (som følge av problemer som ble identifisert med modellering av inntekter i 
HLI beskrevet i avsnitt 4.11) fra UPE. De justerte resultatene legger til grunn at 
kapitalinnsprøytningene ble betalt inn per 31. desember 2018.  

4.15  Egenkapitalen i UI og HLI er inkludert i UPEs egenkapital. Egenkapitalen i UI og HLI 
behandles som egenkapital i beregningen av SCR for UPE. UPE har ikke oppdatert SCR i den 
justerte solvensstillingen i tabellen ovenfor for å ta høyde for kapitalinnsprøytningen i UPE eller 
kapitalinnsprøytningen fra UPE til HLI. Hvis SCR hadde blitt omberegnet, ville den ha økt. Jeg 
merker meg imidlertid at rapporten fra lederen av aktuarfunksjonen uttaler at effekten av ikke å 
oppdatere SCR ikke er vesentlig. 

SCR for UPE 
4.16  Da UPE per 31. desember 2018 eier HLI og UI som datterselskaper (dvs. som del av UPEs 

aksjonæraktiva) er UPEs poliseinnehavere eksponert for risikoene innenfor disse 
datterselskapene via svingninger i verdiene av disse selskapene eller som følge av ethvert 
behov UPE, som den umiddelbare morenheten, har for å rekapitalisere disse 
datterselskapene. Dette ville derfor ha innvirkning på solvensdekningen innen UPE. Den SCR 
som er rapportert til CBI ved årets utgang 2018 inkluderte egenkapitalen til datterselskapene, 
og gjenspeilte deres eierskap av disse datterselskapene. Disse datterselskapene ble 
behandlet som en egenkapitalinvestering. 

4.17  Når jeg vurderer SCR-risikoen for hvert av datterselskapene som er direkte involvert i 
overføringen separat, har jeg derfor vurdert SCR for UPE på individuelt grunnlag dvs. etter å 
ha sett bort fra effekten av datterselskapene (HLI og UI). I tråd med kravene i 
solvensforordning II blir egenandelen i disse enhetene behandlet som strategiske 
egenkapitainvesteringer i beregningen av SCR for UPE ved vurderingen av en 22 % stress på 
disse investeringene. Dette kan imidlertid føre til en undervurdering av risikoen som inkluderes 
innen disse enhetene. Dette er fordi det å se på de faktiske individuelle risikoene innen 
enheten og legge vekt på dem i henhold til de aktuelle vektleggingene i solvensforordning II 
(f.eks. dødelighet, egenkapital, spredning, motpartens mislighold osv.) kan føre til en høyere 
kapitalkostnad enn belastningen på 22 % i forhold til egenkapitalen. SCR for UPE på det 
justerte grunnlaget med og uten disse datterselskapene er EUR 137,9 millioner og EUR 122,1 
millioner.  

4.18  Hovedkomponentene i UPEs justerte SCR (før det tas høyde for diversifisering) per 31. 
desember 2018 blir beskrevet nedenfor. 

■  Egenkapitalrisiko (EUR 65,3 millioner): UPEs virksomhet består primært av 
samordnede poliser hvor inntekten til UPE er representert av prosentandelsgebyrer på 
verdien av enhetsfondene. Dette betyr at UPEs inntekter er eksponert for bevegelser i 
verdien av disse fondene. Derfor er UPE eksponert for egenkapitalrisiko i den forstand 
at hvis det er et fall i verdien av egenkapitalkomponenten i disse fondene vil dette føre 
til en reduksjon i fremtidig inntekt for UPE. Konsernsynspunktet innebærer også 
egenekapitaleksponering for datterselskapene HLI og UI. Hvis 
egenkapitaleksponeringen overfor UI og HLI ble sett bort fra ved beregning av 
egenkapitalrisikoen for UPE, ville kapitalkostnaden falle til EUR 41,6 millioner. 

■  Valutarisiko (EUR 24,3 millioner): En forholdsmessig andel av UPEs virksomhet i 
formuesikring er skrevet i Storbritannia. Som følge av dette er inntektene fra denne 
virksomheten i pund sterling. I tillegg er en forholdsmessig andel av de underliggende 
aktiva i enhetsfondene i andre valutaer enn euro. UPE er et irsk selskap som befinner 

                                                 
5 Denne kapitalen ble skaffet til veie via en aksjetegning, hvor HLI utstedte EUR 10 millioner i aksjer som UPE kjøpte. 
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seg i eurosonen, med en vesentlig andel av sine utgifter i tillegg til sine kapitalkrav i 
euro. Det er derfor en risiko for at inntektene kan falle relativt til kostnadene og 
kapitalkravene på grunn av valutasvingninger. Denne valutarisikoen står for en 
vesentlig andel av markedsrisikoens kapitalkomponent. 

■  Kostnadsrisiko (EUR 29,2 millioner): UPE pådrar seg utgifter med å administrere 
polisene frem til krav. Kostnadene utgjøres av direkte kostnader og kostnader relatert til 
utkontarkterte aktiviteter. Poliseadministrering blir for tiden utført av USIL. UPE er 
eksponert for risiko for at fremtidige kostnader vil være større enn forventet. 

■  Bortfallsrisiko (EUR 69,5 millioner): Bortfallsrisikoen fanger opp risikoen for at det 
inntrer en uventet endring (høyere eller lavere) i raten for virksomhetens resultat. For 
UPE er hovedrisikoen en massiv bortfallshendelse som vil føre til tap av fremtidig 
fortjeneste på de polisene som går ned. 

■  Risiko for motpartens mislighold (EUR 26,9 millioner): Risiko for motpartens mislighold 
oppstår for UPE fra risikoen for en svikt hos en motpart (så som en bank eller 
gjenforsikrer) som fører til tap av midler for selskapet. De sentrale driverne bak denne 
risikoen for UPE er eksponeringene mot gjenforsikrere, eksponeringen med hensyn til 
aktiva i form av det italienske skattetrekket (“IWT”)6, kontantsaldoer hos aksjonærer i 
bankkontoer og “gamle skyldnere” (gjeld til UPE med hensyn til utestående 
eiendelsgebyrer). Man kan hevde at i og med at midlene i form av italiensk skattetrekk 
kan gjenvinnes fra poliseinnehaverne under visse omstendigheter, er det ikke 
nødvendig å inkludere dem i beregningen av risiko for motparters mislighold. Ved å 
utelukke dem økes solvensdekning for UPE før planene til 299 % (og også 
solvensdekningen etter planene i mindre utstrekning). Men det vil ikke endre 
solvensdekningen for UPE (utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk). Derfor vil det 
å fortsette å inkludere aktiva i form av italiensk skattetrekk i beregningen av risiko for 
motpartens mislighold ikke ha negativ innvirkning på mine konklusjoner i denne 
rapporten. 

HLI – Solvensstilling før overføring 
4.19  Den rapporterte og justerte solvensstilling for HLI før overføringen vises i tabellen nedenfor. 

Tabell 4.2 – HLIs solvensstilling per 31. desember 2018 
EUR millioner Rapportert Justert 
Samlede aktiva  305,8 315,8 

Beste estimat for ansvar – enhetsansvar 273,5 273,5 

Beste estimat for ansvar – ikke-enhetsansvar 11,1 11,1 

Risikomargin 4,6 4,6 

Andre passiva 9,1 9,1 

Utsatte skatteforpliktelser - - 

Samlede passiva 298,4 298,4 

   
Egenkapital (aktiva minus passiva) 7,4 17,4 

                                                 
6 Som forklart i avsnitt 2.8 
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EUR millioner Rapportert Justert 
Underordnet gjeld - - 

Justert egenkapital 7,4 17,4 

   

Solvenskapitalkrav 11,6 11,8 

Overskuddsaktiva (4,2) 5,6 

Solvensdekningsrate 64 % 148 % 

4.20  Forskjellen mellom de rapporterte og de justerte tallene skyldes at UPE sprøytet inn EUR 10 
millioner i HLI i 1. kvartal 2019, som beskrevet i avsnitt 4.11. Om vi legger til grunn at denne 
innsprøytningen hadde skjedd per 31. desember 2018 ville dette ha økt HLIs samlede aktiva 
og egenkapital, og økt solvensdekningen fra 64 % til 148 % av deres SCR, som oppsummert 
nedenfor 

4.21  SCR økte mellom de rapporterte og justerte grunnlagene hovedsaklig som følge av 
kapitalinnsprøytningen. Innsprøytningen resulterte i økt eksponering overfor motparter som 
hadde kontanter, og dette økte SCR for risiko for motparters mislighold. HLI iverksatte også en 
ny aktuarmodell ved utgangen av 2018 som også resulterte i noen mindre endringer i de 
justerte grunnlagene.  

4.22  Jeg er blitt informert om at HLI for tiden undersøker om det ville være i tråd med 
poliseinnehavernes rimelige forventninger og prinsipper og praksis for finansforvaltning knyttet 
til fond for fortjenestedrevne virksomheter, å avregne betalinger fra slike fond som tidligere har 
vært betalt av aksjonæren som følge av en administrativ feil. Denne granskningen påvirkes 
ikke av hvorvidt planene går videre eller ikke. 

SCR for HLI 
4.23  Hovedkomponentene i HLIs justerte SCR (før det tas høyde for diversifisering) per 31. 

desember 2018 på et justert grunnlag blir beskrevet nedenfor. 

■  Kredittspredningsrisiko (EUR 1,3 millioner): Dette er risikoen for tap som oppstår av 
endringer i verdien av markedsverdipapirer drevet av endringer i kredittverdigheten til 
motparter. For HLI knytter kredittspredningsrisikoen seg primært til deres 
aksjonørinvesteringer i et Oaktree-obligasjonsfond (EUR 4 millioner per 31. desember 
2018). 

■  Valutarisiko (EUR 3,2 millioner): HLIs valutarisiko oppstår overveiende på grunnlag av 
tidligere SMI-virksomhet som ble solgt til Storbritannia, noe som innebærer at inntekten 
fra denne virksomheten kommer i GBP. 

■  Kostnadsrisiko (EUR 3,0 millioner): Kostnadsrisiko oppstår på grunnlag av negative 
variasjoner i kostnader pådratt ved forvaltning av en lukket virksomhet. HLIs kostnader 
inkluderer kostnader de pådrar seg direkte og også administrative gebyrer som skal 
betales til et antall outsourcere, inkludert USIL (driftstjenester), PGMSI, DST og UAL (all 
poliseforvaltning). 

■  Bortfallsrisiko (EUR 4,1 millioner): Nortfallsrisikoen fanger opp risikoen for at det inntrer 
en høyere eller lavere raten for bortfall i virksomhetens resultat. For HLI er 
hovedrisikoen at det er en nedgang i bortfallsrater. Driftsutgifter er høyere enn inntekt 
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som er opptjent fra poliser, så en reduksjon i bortfall forventes å ha en negativ effekt på 
selskapet. 

■  Risiko for motpartens mislighold (EUR 4,2 millioner): Risiko for motpartens mislighold 
oppstår for HLI fra risikoen for en svikt hos en motpart (så som en bank) som fører til 
tap av midler for selskapet.  

UI – Solvensstilling før overføring 
4.24  Den rapporterte og justerte solvensstilling for UI før overføringen vises i tabellen nedenfor. 

Tabell 4.3 – UIs solvensstilling per 31. desember 2018 
EUR millioner Rapportert Justert 
Samlede aktiva  5377,9 5377,9 

Beste estimat for ansvar – enhetsansvar 5282,6 5282,6 

Beste estimat for ansvar – ikke-enhetsansvar (50,5) (50,6) 

Risikomargin 22,9 22,8 

Andre passiva 20,1 20,1 

Utsatte skatteforpliktelser 0,0 0,0 

Samlede passiva 5275,1 5275,0 

   
Egenkapital (aktiva minus passiva) 102,8 103,0 

Underordnet gjeld - - 

Justert egenkapital 102,8 103,0 

   

Solvenskapitalkrav 66,9 67,1 

Overskuddsaktiva 35,8 35,9 

Solvensdekningsrate 154 % 154 % 
 

4.25  Det har vært noen mindre oppdateringer i BEL og risikomargin siden årets utgang. Disse 
endringene var imidlertid ikke av vesentlig betydning og således er de rapporterte og  justerte 
grunnlagene svært nære hverandre.  

SCR for UI 
4.26  Hovedkomponentene i UIs SCR (før det tas høyde for diversifisering) per 31. desember 2018 

på et justert grunnlag blir beskrevet nedenfor. 

■  Egenkapitalrisiko (EUR 19,1 millioner): UIs virksomhet består primært av unit-link-
poliser hvor inntekten til UI er representert av prosentandelsgebyrer på verdien av 
enhetsfondene. Dette betyr at UIs inntekter er eksponert for bevegelser i verdien av 
disse fondene. Derfor er UI eksponert for egenkapitalrisiko i den forstand at hvis det er 
et fall i verdien av egenkapitalkomponenten i disse fondene vil dette føre til en 
reduksjon i fremtidig inntekt for UI. UI er ikke eksponert for egenkapitalrisiko på de 
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internasjonale fortjenestedrevne virksomhetene da denne virksomheten er fullt 
gjenforsikret i ALAP, som betaler UI enfornyelsesgodtgjørelse per år.  

■  Kredittspredningsrisiko (EUR 7,5 millioner): Dette er risikoen for tap som oppstår av 
endringer i verdien av markedsverdipapirer drevet av endringer i kredittverdigheten til 
motparter. UIs spredningsrisiko er primært drevet av deres beholdning i Oaktree-fondet. 

■  Valutarisiko (EUR 26,7 millioner): UI har tidligere solgt forretninger i hele Europa men 
har fokusert på å selge utenlandske livsforsikringsobligasjoner i Storbritannia. 
Porteføljen med oversjøiske obligasjoner som ble ervervet fra Athora omfattet poliser 
som også ble solgt i Storbritannia. Som følge av dette er UI eksponert for inntekter fra 
inntjeningsgebyr i pund sterling, noe som bidrar til deres eksponering for valutarisiko 
dvs. endringer i verdien av pund sterling i forhold til euro og dermed kan ha en negativ 
effekt på UIs inntjening.  

■  Kostnadsrisiko (EUR 10,3 millioner): Kostnadsrisiko relaterer seg til risikoen for at de 
forventede kostnader med forvaltning av UIs virksomhet blir høyere enn forventet. 
Kostnader ut over det som forventes vil ha en negativ effekt for UI.  

■  Bortfallsrisiko (EUR 26,6 millioner): Bortfallsrisikoen fanger opp risikoen for at det 
inntrer en høyere eller lavere rate for bortfall i virksomhetens resultat. For UI er 
hovedrisikoen en massiv bortfallshendelse som vil føre til tap av fremtidig fortjeneste på 
de polisene som går ned. 

■  Risiko for motpartens mislighold (EUR 7,9 millioner): Risiko for motpartens mislighold 
oppstår for UI fra risikoen for en svikt hos en motpart (så som en bank eller 
gjenforsikrer) som fører til tap av midler for UI. Som beskrevet i avsnitt 2.21 etter å ha 
gjennomgått polisebetingelsene erklærer UI at motparteksponering overfor ALAPer 
plassert på poliseinnehaverne. I tillegg skrev UI til poliseinnehaverne den 21. januar 
2019 for å siker at det ikke skulle være noen tvetydighet på dette punkt. UI har imidlertid 
fortsatt å inkludere risiko for motpartseksponering overfor ALAP iSCR-beregningen av 
risiko for motparters mislighold. Hvor denne eksponeringen ble tatt vekk har jeg fått 
opplyst at egenkapitalen ville øke til EUR 104 millioner, og SCR ville reduseres til EUR 
65 millioner, noe som ville føre til en SCR-dekningsrate på 160 %.  

 



25 

12. juli 2019    

Avsnitt 5: Virkninger av planene på UPE-poliseinnehavere 

Generelle vurderinger 
5.1 I gjennomgangen av planen må jeg vurdere hva den foreslåtte overføringen innebærer for 

sikkerheten til poliseinnehavernes kontraksfordeler (dvs. sannsynligheten for at 
kontraktsbestemte rettigheter vil bli oppfylt), for det nivå av fordeler som skal betales til 
poliseinnehaverne (inkludert effekten av variable kostnader på slike fordeler) og for de rimelige 
forventninger til alle poliseinnehavere i UPE, HLI og UI. Nærmere bestemt må jeg vurdere om 
eventuelle endringer i skjønnsmessige kostnader eller rettigheter er forenlig med 
poliseinnehavernes rimelige forventninger. Separate vurderinger kreves for hver gruppe av 
poliseinnehavere som berøres av planene. 

5.2 De faktorene jeg må vurdere for hvert selskap ved vurdering av hva overføringen innebærer 
for sikkerheten til poliseinnehavernes fordeler inkluderer: 

■  Nåværende solvensstilling. 

■  Risikoprofilen for de deltakende selskapene. 

■  Kapitalmålsettingene beskrives i hvert selskaps risikostyringsrammeverk. 

■  Den forventede fremtidige solvensstillingen til hvert selskap, både før og etter 
overføringen. 

5.3 De problemene jeg må vurdere i bedømmelsen av den sannsynlige effekten på 
poliseinnehavernes rimelige forventningers for de overførte poliseinnehaverne inkluderer: 

■  Kontraksforpliktelser overfor poliseinnehavere. 

■  Investeringskriterier for de korresponderende unit-link-fond og fond for 
fortjenestedrevne firksomheter i mottakerselskapet. 

■  Prisfastsettingsgrunnlaget for de nye tilsvarende unit-link-fond og fond for 
fortjenestedrevne virksomheter i mottakerselskapet. 

■  Nivået av kostnader som skal fratrekkes de nye tilsvarende unit-link-fond og fond for 
fortjenestedrevne virksomheter i mottakerselskapet. 

■  Eventuelle endringer i prinsipper og praksis for finansforvaltning angående fond for 
fortjenestedrevne virksomheter i HLI og UI som følge av planene. 

■  Eventuelle endringer forårsaket av overføringen i skattleggingen av poliseinnehavernes 
fordeler. 

■  Anvendelse av skjønn av UPE. 

■  Nivåene av kundeservice overfor poliseinnehaverne etter overføringen. 

■  Gjeldende strategiske planer for UPE. 
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5.4 Mandatet for rollen som uavhengig aktuar krever at jeg vurderer om planene gir tilstrekkelig 
beskyttelse for poliseinnehavernes interesser i de endrede omstendighetene som vil gjelde 
etter iverksetting av planene.  

5.5 I dette avsnittet vurderer jeg den sannsynlige effekten av planene på poliseinnehaverne i UPE. 
Dette er poliseinnehavere med poliser i UPE før overføringen.  

Sikkerhet for fordelene til UPEs poliseinnehavere  
i) Inngående solvensstilling 

5.6 For å bistå meg med å danne min bedømmelse angående sikkerheten for poliseinnehavernes 
fordeler, har jeg vurdert solvensstillingen for UPE, både før og etter den foreslåtte 
overføringen. 
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5.7 Tabell 5.1 oppsummerer solvensstillingen for UPE før og etter den foreslåtte overføringen, 
under forutsetning av at ikrafttredelsesdatoen for overføringen hadde vært 31. desember 2018. 
Tallene før overføringen er de som er utarbeidet på det justerte grunnlaget som beskrevet i 
avsnitt 4. Merk at i tabellen nedenfor inkluderer den UPE-stillingen som vises i tabellen deres 
beholdninger i HLI og UI, som er direkte datterselskaper. UPE er eksponert for risikoene innen 
HLI og UI da netto formuesverdi av selskapene er inkludert i aktivabeholdningene i UPE. 

Tabell 5.1 – UPEs solvensstilling før og etter overføring per 31. desember 2018 
 Før overføring (justert)  Etter 

overføring 

 UPE HLI UI Diversifisering og 
aggregering* 

UPE (etter) 

Aktiva 10 914,1 315,8 5377,9 (120,4) 16 487,5 

      
BEL - unit-link/UWP 10 443,7 273,5 5282,6 - 15 999,9 

BEL - ikke-tilknyttet (107,3) 11,1 (50,6) 0,1 (146,6) 
RM 58,8 4,6 22,8 (0,6) 85,6 

Andre passiva 121,7 9,1 20,1 - 151,0 

DTL 29,2 - 0,0 (0,0) 29,2 

Samlede passiva 10 546,2 298,4 5275,0 (0,5) 16 119,1 

      
Egne fond 367,9 17,4 103,0 (119,9) 368,4 

Underordnet gjeld 22,3 - - - 22,3 

Justert egenkapital 390,2 17,4 103,0 (119,9) 390,6 

SCR etter LACDT 137,9 11,8 67,1 (21,0) 195,8 

Solvensdekningsrate**  283 % 148 % 154 %  199 % 

Justert egenkapital 
(ekskl. aktiva i form av 
italiensk skattetrekk) 

236,0 17,4 103,0 (119,9) 236,4 

SCR etter LACDT 
(ekskl. aktiva i form av 
italiensk skattetrekk) 

130,4 11,8 67,1 (21,0) 188,3 

Solvensdekningsrate 
(ekskl. aktiva i form av 
italiensk 
skattetrekk)*** 

181 % 148 % 154 %  126 % 

*Denne kolonnen representerer effektene av å slå sammen de tre enhetene. Egenkapitalen i HLI og UI er allerede inkludert i 
UPEs aktiva, så en justering foretas ved å ta disse ut for å unngå å telle dem dobbelt. 

**Denne raden representerer dekningen hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk er inkludert i den justerte egenkapitalen i UPE, 
og blir også vektlagt i SCR. 
***Denne raden representerer dekningen hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk er tatt ut fra den justerte egenkapitalen i UPE, 
og ikke blir vektlagt i SCR. 
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5.8 UPEs kapitalprinsipp (før overføringen) er alltid å opprettholde tilstrekkelige aktiva til å dekke 
minst 135 % av sin SCR. Selskapet tar også sikte på å opprettholde tilstrekkelige aktiva 
utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk slik at de er i stand til å dekke sin SCR. Videre har 
direktørene innført et utbytteprinsipp om at utbytter som utbetales ikke skal føre til at UPE får 
en solvensdekningsrate på mindre enn 150 % (eller 110 % med aktiva i form av italiensk 
skattetrekk unntatt). Kapitalprinsippene for UPE vil ikke endres som følge av planene.  

5.9 Som vist iTabell 5.1 er solvensdekningsraten for UPE før overføringen 283 % (eller 181 % 
med aktiva i form av italiensk skattetrekk unntatt). Dette betyr at UPE kan, i tråd med sine 
utbytteprinsipper beskrevet i avsnitt 5.8, betale et utbytte til sitt morselskap slik at dekningen vil 
falle til 150 % eller 110 % med aktiva i form av italiensk skattetrekk unntatt (det alternativ som 
gir den høyeste terskel). 

5.10 Som vist iTabell 5.1 er solvensdekningsraten for UPE etter overføringen 199 % (eller 126 % 
med aktiva i form av italiensk skattetrekk unntatt). Disse dekningsbeløpene er lavere enn 
tallene før overføringen på henholdsvis 283 % og 181 %. I tillegg har jeg også vurdert 
solvensdekningen for UPE før planene med verdien av datterselskapene HLI og UI unntatt, 
som var 221 % (eller 101 % med aktiva i form av italiensk skattetrekk unntatt).  

5.11  Jeg merker meg at UPEs poliseinnehavere er eksponert for risikoene (enten direkte eller 
indirekte) i HLI og UI, enten planene går videre eller ikke. I tillegg ligger solvensratene etter 
overføring fremdeles over de målsettingene som er angitt i kapitalprinsippene, på 150 % (eller 
110 % med aktive i form av italiensk skattetrekk unntatt), og under dette nivået vil utbytte ikke 
bli utbetalt. Dette betyr at UPE etter overføring fremdeles vil være i posisjon til å betale utbytte 
til sitt morselskap. Derfor, til tross for at solvensdekningen reduseres som følge av 
overføringen, vil UPE fremdeles beholde en buffer over de dekningsbeløp som skisseres i 
deres utbytteprinsipper, og derfor tror jeg ikke iverksettingen av planene vil ha noen vesentlig 
negativ effekt på sikkerheten for poliseinnehavernes fordeler fra et dekningsperspektiv.  

5.12  Aksjonærenes aktiva før planene inkluderer egenkapitalen til HLI og UI. Etter planene vil disse 
aktiva eies direkte av UPE (med unntak av EUR 3,8 millioner i kontanter som beholdes av hver 
av UI og HLI). Hensikten er å avvikle både UI og HLI og overføre kontantene til UPE.  

5.13  Utmost Bermuda er et livsforsikringsselskap som er autorisert i Bermuda (for tiden et 
datterselskap av HLI) som bil bli et direkte datterselskap av UPE etter planene. Behandlingen 
av dette datterselskapet vil ikke endres som følge av planene, gitt at Utmost Bermuda i dag er 
et datterselskap av HLI som i sin tur blir et datterselskap av UPE.  

ii) Risikoprofil 

5.14  Ved vurdering av effekten av planene på risikoprofilen for UPE er det nødvendig å vurdere 
risikoprofilen for hvert av de deltakende selskapene, og særlig for de punktene hvor det er 
forskjeller, for å forstå den ytterligere risikoen (hvis det er noen) som hver deltakende gruppe 
av poliseinnehavere blir eksponert for som følge av planene. De sentrale trekkene ved hver av 
de deltakende virksomheten beskrives nedenfor.  

5.15  SCR er et sentralt hensyn ved vurdering av risikoprofiler. Det er en risikobasert beregning som 
tar høyde for en forhåndsdefinert liste over risikoer som livsforsikringsselskaper kan bli utsatt 
for. SCR består av markedsrisiko, livsforsikringsrisiko, helseforsikringsrisiko, risiko for 
motparters mislighold og driftsrisiko  

5.16  Ved vurderingen av risikoprofilene for ulike selskaper har jeg vurdert SCR for hvert deltakende 
selskap, inkludert deres bestanddeler, virksomhetsprofilen for hvert selskap, deres 
investeringsstrategi og nåværende beholdninger av aksjonæraktiva.  



29 

12. juli 2019    

5.17  UPEs tekniske avsetninger (på justert grunnlag) per 31. desember 2018 (før overføring) er 
rundt EUR 10 395 millioner. Deres virksomhet består for det meste av unit-link-virksomheter. 
De selger også grupperisikoforretninger for medarbeiderfordeler, som er sterkt gjenforsikret 
(100 % for oversjøiske forretninger og 80 % for innenlandske irske forretninger), og har et lite 
antall donasjonsvariable annuitetsforretninger som er 100 % gjenforsikret. Mer informasjon om 
UPEs virksomhet er tilgjengelig i avsnitt 2 av denne rapporten.  

5.18  UPE etter planene vil være en større og noe mer mangfoldig virksomhet. Samlet BEL før 
overføring er EUR 10 336 millioner og etter overføringen EUR 15 853 millioner. Den store 
overvekten av økningen i BEL er et resultat av tilføyelsen av samordede virksomheter fra UI 
(ca. EUR 5282 millioner), og også et mindre antall samordnede virksomheter fra HLI (ca. EUR 
274 millioner). Det overføres en liten mengde risikovirksomheter til UPE fra HLI. HLIs BEL (på 
justert grunnlag) for deres risikoforretninger er rundt EUR 1,6 millioner bestående av 191 for 
hele liv, forsikring for avgrenset periode og poliser for ulykkesdekning. 

5.19  Arten av enkelte av de samordnede virksomhetene som blir overført til UPE fra HLI og UI er i 
store trekk i samsvar med den nåværende unit-link-virksomheten til UPE, med unntak for det 
følgende: 

■  UIs internasjonale virksomhet for fortjenestedrevne virksomheter: Dette er samordnede 
virksomheter for fortjenestedrevne forretninger som UPE i dag ikke driver med. Denne 
virksomheten er imidlertid 100 % gjenforsikret i ALAP. I tillegg har UPE uttalt at risikoen 
for motpartmislighold ligger hos poliseinnehaverne (som beskrevet i avsnitt 2.21). 
Derfor vil nettoeffekten på UPEs risikoprofil ikke være betydningsfull.  

■  HLIs produkt for fortjenestedrevne virksomheter: Som ovenfor dreier dette seg om 
samordnede poliser for fortjenestedrevne forretninger som er et forretningsområde UPE 
i dag ikke driver med. Men gitt at størrelsen av denne virksomheten er relativt liten, med 
samlede aktiva ved årets slutt 2018 rundt EUR 85 millioner, sammenlignet med 
samlede aktiva i den sammenslåtte enheten etter planene på rundt EUR 16 487 
millioner, blir risikoprofilen for UPE ikke vesentlig negativt påvirket av å ta imot denne 
virksomheten.  

5.20  Tidligere HLAs unit-link spareobligasjoner: Enkelte av de tidligere HLA-polisene er investert i 
fast eiendoms-fond som inneholder et element av modifisering av forholdet mellom gjeld og 
egenkapital. Denne egenkapitalmodifiseringen gjennom ulike eiendomsfond forsterket effekten 
av nedgangen i det irske eiendomsmarkedet. Følgelig ble mange av disse eiendomsfondene 
vesentlig redusert i verdi, noen av dem til en verdi helt til null, etter sammenbruddet i 
eiendomsmarkedet. Etter reduksjonen i fondverdien som oppsto på grunnlag av finanskrisen, 
var HLA gjenstand for flere rettslige søksmål fra poliseinnehavere. Som følge av det tidligere 
opplegget, er denne saksøkingsrisikoen overført til HLI. Det er fortsatt 7 saker på gang som 
HLI har en mulig økonomisk eksponering for. HLIer fortsatt eksponert for saksøkingsrisiko og 
derfor vil denne risikoen ved overføringen overføres til UPE. Saksøkingsrisiko er ikke 
uttrykkelig vurdert som en del av SCR-beregningen.  

5.21  Men etter planen vil driftsrisikoen for kapitalkostnad i SCR øke til EUR 10,9 millioner fra EUR 
7,1 millioner. Samlet vil SCR øke fra EUR 137,9 millioner før planene til EUR 195,8 millioner 
etter planene. I tillegg vil UPE etter overføringen også ha en kapitalbuffer som går ut over 
SCR. UPEs kapitalprinsipper bestemmer at de skal ha egenkapital på 135 % av SCR (eller 
100 % utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk), og skal ikke betale utbytte som vil 
forårsake at dekningen faller under 150 % av SCR (eller 110 % utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk). Det er ikke mulig for meg å anslå den mulige økonomiske effekten av 
denne saksøkingsrisikoen. Men basert på den informasjon som er gitt meg, vil det i tilfelle et 
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negativt utfall i forbindelse med disse søksmålene fortsatt være tilstrekkelige midler i UPE slik 
at SCR fortsatt vil dekkes.  

5.22  UPE vil etter overføringen fortsatt basere seg på en rekke ulike utkontrakterte partnere. 
Iverksettingen av planene gir ikke foranledning til noen endringer i disse ordningene, med 
unntak av USILs forvaltningstjenester som vil konsolidere de tre separate ordningene til en 
enkelt ordning. De risikoer som er forbundet med disse utkontrakteringsordningene vil 
eksistere enten planene går videre eller ikke.  

SCR-sammenligning  

5.23 Jeg har sammenlignet SCR for UPE før overføringen med SCR for UPE etter overføringen.  

5.24  De fleste av SCR-komponentene har vokst omfattende i forhold til økningen i størrelsen på 
virksomheten med vesentlige unntak så som: 

■  Valutarisiko: Denne økningen knytter seg hovedsaklig til virksomheten med oversjøiske 
obligasjoner skrevet i UI siden de tidligere Aviva- og Athora-virksomhetene drev 
virksomhet primært i Storbritannia i en blanding av valutaene GBP og USD samt Euro.  

■  Kredittspredningsrisiko Denne økningen skyldes eksponeringen for UIs og HLIs 
aksjonærfond på rundt EUR 24 millioner i et Oaktree-fond, som investerer i en pool av 
investeringer i europeiske selskapsobligasjoner. 

Selv om valutarisikoen og kredittspredningsriskoen har økt med mer enn den forholdsmessige 
økningen i størrelsen på virksomheten, er UPE allerede eksponert overfor disse risikoene da 
UI og HLI er direkte datterselskaper av UPE. I tillegg, samtidig som SCR har økt, vil UPEs 
solvensdekning etter planene holde seg over de tersklene som skisseres i deres utbytte- og 
kapitalprinsipper, som beskrevet i avsnittene 5.8 til 5.11. 

5.25  Jeg har også vurdert risikoer som ikke nødvendigvis kan ha blitt oppfanget av SCR. Slike 
risiker kan inkludere juridisk risiko, statsobligasjonsrisiko, skatterisiko, politisk risiko, 
omdømmerisiko og strategisk risiko  

5.26  Én slik risiko gjelder søksmål som har forekommet og som fortsatt pågår innen HLI knyttet til 
ulike unit-link egenkapitalmodifiserte eiendomsfond. UHIL har vurdert den risikoen som er 
forbundet med disse søksmålene. Basert på denne gjennomgangen og også på erfaringen 
frem til i dag er de av den oppfatning at denne risikoen er minimal og som sådan har HLIs 
styre ikke foretatt noen endringer i kapitalprinsippene med hensyn til denne risikoen. Denne 
situasjonen forblir uendret innenfor UPE etter planene. 

5.27  En annen slik risiko er Brexit. UPE har vurdert risikoen knyttet til Brexit, særlig nye 
virksomhetsvolumer, hvordan kundeservice overfor eksisterende virksomheter skal utføres og 
også i forhold til negative valutasvingninger. Poliseinnehaverne i UPE vil bli eksponert for hver 
av disse enten planene går videre eller ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Størrelsen på risikoeksponeringen i forhold til negative valutasvingninger og også den 
indirekte risikoeffekten på UPE som følge av lavere volumer på nye virksomheter i Utmost som 
følge av Brexit er større i UPE etter planene. Men kapitalkostnaden innen UPEs SCR etter 
planene i forhold til valutarisiko og kostnadsrisiko øker også. UPE har også utarbeidet en plan 
for å ta opp disse punktene i tilfelle av en “hard Brexit”. 
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5.28  UPEs 2019 ORSA7-rapport viste effekten av en del belastningsscenarier på UPEs 
solvensdekning etter at HLI og UI er blitt overført til UPE. ORSA-scenariene vurderer ikke alle 
gjennomførbare scenarier men snarere er det slik at de vurderte scenariene bidrar til å 
indikere solvensstillingens følsomhet for virksomheten til de faktorer som er vurdert. UPE har 
også gitt meg de underliggende fremstillingene basert på stillingen ved årets slutt 2018 for 
hver av enhetene før planene. Tallene før planene viser at UPEs kapitalposisjon er mest 
eksponert for høyere kostnader og lavere bortfallsrater, selv om særlig de 
belastningsscenarier som var vurdert i fremstillingens solvensdekning holdt seg over UPEs 
kapitalmål.  

5.29  UPEs ORSA-rapport for 2019 har ingen scenarier som resulterte i at solvensdekningsraten for 
UPE etter planene falt under UPEs “harde” solvensrate på 135 % (unntatt for den omvendte 
belastningstesten som beskrives i avsnitt 5.30). Det eneste scenariet som resulterte i at 
solvensraten utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk falt under 100 % er det scenariet 
hvor bortfallsratene reduseres med 50 %, hvilket innebærer at færre poliseinnehavere oppgir 
sine poliser. Solvensdekningen faller til å begynne med under 100 % til 89 %, men gjenvinner 
seg i løpet av ett år til mer enn 100 %. ORSA-rapporten for 2019 viser at solvensdekningen 
etter planene også er særlig eksponert for bortfallsrater som reduseres og kostnader som 
øker, selv om dette er i samsvar med ORSA-scenariene for tiden før planene.  

5.30  I tillegg har UPE vurdert en omvendt belastningstest på stillingen etter planene (dvs. en test 
om viser et mulig scenario som kan lede til at solvensdekningen faller under 100 %). De 
omstendigheter UPE identifiserte som et scenario hvor solvensdekningen kunne falle under 
100 % var en kombinasjon av negative hendelser inkludert et 30 % fall i egenkapital, et 
massebortfall av poliser, en ending i lovgivningen som fører til en avskrivning av aktiva i form 
av italiensk skattetrekk, en økning i kostnader og en stor straffebot. Dette scenariet ga en 
reduksjon i solvensdekning på 110 %, som var mindre enn reduksjonen for den samme 
belastningen på UPE før planene på 160 %. 

5.31 Men alle de deltakende selskapene er eksponert for en kombinasjon av risikoer som inntrer på 
samme tid enten planene går videre eller ikke; selv om effektene av slike hendelser vil være 
forskjellig før og etter de foreslåtte planene gitt endringen i risikoeksponering på grunn av 
virksomhetens større omfang. 

5.32 UPEs fremstillinger før planene og UPEs ORSA-rapport for 2019 identifiserer begge 
eksponeringen for aktiva i form av italiensk skattetrekk som en vesentlig risikoeksonering. UPE 
has adressert denne risikoen gjennom sine kapitalprinsipper hvor de har fastsatt kapitalmålene 
utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk samt kapitalmålene inkludert aktiva i form av 
italiensk skattetrekk. 

5.33  Gitt den illikvide arten av aktiva i form av italiensk skattetrekk, har UPE også vurdert 
likviditetsstillingen til selskapet for situasjonen etter gjennomføring av planene. Per 31. 
desember 2018 har den kombinerte enheten rundt € 181 millioner i likvide aktiva, som 
hovedsaklig er investert i kontanter (€ 75 millioner), statsobligasjoner (€ 67 millioner) og 
investeringsfond (€ 37 millioner). Disse aktiva vil være omgående tilgjengelige hvis selskapet 
trenger å foreta vesentlige betalinger, f.eks. i tilfelle av en driftshendelse. ORSA for UPE viser 
at over tid øker de tilgjengelige likvide midlene for den kombinerte enheten, da selskapet 
fortsetter å generere kontanter. Likviditetsstillingen blir også hjulpet av mekanismen for aktiva i 
form av italiensk skattetrekk, som inkluderer en begrensning på størrelsen av de samlede 
aktiva. 

                                                 
7 Vurdering av egenrisiko og solvens (own Risk and Solvency Assessment, “ORSA”) er en rapport som må utarbeides minst hvert år for å dekke selskapets syn på sin risikoprofil og hvor mye kapital de har 

behov for. En sentral komponent i ORSA er de scenarier som vurderer hvordan solvensstillingen til selskapet kan utvikle seg under ulike omstendigheter. Den bør dekke alle vesentlige risikofaktorer som et 

selskap er eksponert for. 
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iii) Prosjektert solvensstilling 

5.34 Som beskrevet i avsnitt 4.7 krever CBI at hvert enkelt selskap innenfor rammen av sin 
risikoforvaltning beskriver hvilke ytterligere kapitalressurser de planlegger å allokere ut over 
sin SCR for å sørge for ekstra sikkerhet for poliseinnehavernes fordeler. 

5.35 Kapitalprinsippene og utbyttet for UPE, som beskrevet i avsnitt 5.8, vil ikke endres som følge av 
planene.  

5.36 Jeg har også vurdert den prosjekterte solvensstillingen for UPE før og etter planene. 
Fremstillingene legger til grunn at utbyttene betales til UHIL med tilsammen EUR 9 millioner i 
2019 og EUR 18 millioner årlig deretter. 

5.37 Før planene forventes solvensdekningsraten å reduseres fra 283 % ved utgangen av 2018 til 
270 % ved utgangen av 2023. Etter planene forventes solvensdekningsraten å forbedre seg 
fra 199 % ved utgangen av 2018 til 212 % ved utgangen av 2023. Dette er fordi i fremstillingen 
etter planene vil virksomheten i UI og HLI til å begynne med øke SCR i UPE, men forventes å 
reduseres over tid, noe som frigjør kapital og forbedrer solvensraten. Hvis aktiva i form av 
italiensk skattetrekk holdes utenfor, forvente solvensdekningsraten å forbedre seg over tid i 
situasjonen før planene (fra 181 % ved utgangen av 2018 til 221 % ved utgangen av 2023) og 
fremstillingen for etter planene (fra 126 % ved årets utgang 2018 til 172 % ved årets utgang 
2023). 

5.38 Solvensdekningen i scenariet etter planene holder seg over både det lovbestemte kravet og 
også målene om 135 % (eller 100 % utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk) som 
beskrevet i kapitalprinsippene. Samtidig som den prosjekterte solvensraten før planene er 
høyere, kan i henhold til utbytteprinsippene ethvert overskytende ut over målene om 150 % 
(eller 110 % utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk) betales som utbytte. Da 
solvensraten etter planene holder seg over disse målene i hvert av årene i prognosen, tror jeg 
ikke den prosjekterte solvensstillingen blir vesentlig negativt påvirket som følge av planene.  

5.39 Men alle de deltakende selskapene er eksponert for en kombinasjon av risikoer som inntrer på 
samme tid enten planene går videre eller ikke; selv om effektene av slike hendelser vil være 
forskjellig før og etter de foreslåtte planene gitt endringen i risikoeksponering på grunn av 
virksomhetens større omfang.  

5.40 Ved konsolidering av de ulike lukkede virksomhetsgrenenes inn i UPE vil strukturen i UHIL bli 
forenklet. En forenklet konsernstruktur forventes å bli mer kostnadseffektiv og også mer 
kapitaleffektiv fra et konsernperspektiv. Dette burde i sin tur plassere UHIL i en sterkere 
posisjon for å støtte sine ulike virksomheter. Dette burde være positivt fra perspektivet til UPEs 
poliseinnehavere.  

Sammendrag – Sikkerhet  

5.41 Basert på den informasjon som er gitt meg og etter å ha vurdert de ulike punktene som 
beskrives i forhold til solvensstillingene, de relative risikoprofilene, samt den prosjekterte 
solvensdekningen (alle både før og etter planene), er det min oppfatning at UPEs 
poliseinnehavere ikke blir vesentlig negativt påvirket som følge av de foreslåtte planene.  

UPE-poliseinnehaveres rimelige forventninger 
5.42 Planene påvirker ikke kontraktsforpliktelsene overfor poliseinnehaverne i UPE.  
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5.43 Planene har ingen effekt på rettighetene og forpliktelsene til UPEs poliseinnehavere. Alle 
poliseinnehavere vil ha krav på de samme rettighetene som var tilgjengelig for dem før 
planenes overføring. 

i) Fond 

5.44 Det vil ikke bli noen endringer i unit-link-fondene som følge av de foreslåtte planene.  

5.45 Planene forhindrer ikke UPE i å etablere, lukke eller slå sammen under-fond; endre navnet på 
under-fond eller endre gebyrene hvor slike endringer ville være i tråd med polisens vilkår og 
betingelser. Alle slike endringer vil bli gjort av UPE på slike vilkår som anbefales av lederen for 
aktuarfunksjonen under hensyntaken til poliseinnehavernes rimelige fordelsforventninger og 
etter å ha blitt godkjent av styret for UPE.  

ii) Reassuranseordninger 

5.46 UPE har for tiden flere reassuranseordninger på plass. Dette inkluderer reassuranseordningen 
med Generali Switzerland med hensyn til den variable annuitetsforretningen, reassuranse i 
den innenlandske irske og internasjonale virksomheten med medarbeiderfordeler, reassuranse 
på etterlønnsytelser ved dødsfall tilknyttet enhetsfondene og katastrofe-reassuranse. 

5.47 Disse ordningene vil være upåvirket av planene. 

iii) Prisfastsettingsgrunnlag for unit-link-fond 

5.48 Planene angir at det ikke vil bli noen endring i tilnærmingen til enhetsprisfastsetting som følge 
av den foreslåtte overføringen. Det vil heller ikke bli noen endring i de prosedyrene for 
enhetsprisfastsetting som påvirker de polisene som tilhører de eksisterende UPE-kundene 
som følge av den foreslåtte overføringen. 

iv) Gebyrer 

5.49 Dokumentene for polisens vilkår og betingelser spesifiserer hvilke gebyrer som pålegges 
polisen gjennom dens levetid. Per i dag kan noen av disse gebyrene variere på grunnlag av 
selskapets skjønn eller som følge av visse hendelser, så som endringer i lovgivning. Det er 
derfor også nødvendig for meg å vurdere effekten av planene på slike gebyrer både 
umiddelbart etter overføringen og også hvordan disse gebyrene kan variere i fremtiden. 

5.50 Vilkårene og betingelsene for hvert produkt som selges av UPE lister opp alle de gebyrene 
som gjelder for polisen.  

5.51 Gebyrene på UPEs poliser består hovedsaklig av prosentgebyrer ilagt på verdien av 
enhetsfondene.  

5.52 Kontraktsvilkårene for UPEs poliseinnehavere endrer seg ikke som følge av planene. 

5.53. Det er også viktig å ta hensyn til om det er noen forskjeller mellom enhetene med hensyn til 
muligheten til å variere endringer i fremtiden. Jeg er blitt informert av selskapet om at de for 
tiden analyserer muligheten til å variere endringer på tvers av enhetene, og de vil gi meg 
dokumentasjon på dette i forkant av iverksettingen av planene. 
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v) Service 

5.54 Planene vil ikke ha noen effekt på serviceordningene for UPEs poliseinnehavere. Følgelig vil 
poliseinnehaverne fortsette å motta den samme standard på tjenesten før og etter planene. 

vi) Alternativer 

5.55 Planene angir at alle poliseinnehaver-rettigheter som eksisterer i henhold til 
poliseinnehavernes kontrakter vil forbli uendret som følge av planene. Som sådan vil ikke 
UPEs poliseinnehavere bli negativt påvirket som følge av den foreslåtte overføringen ut fra 
perspektivet for de alternativer som er tilgjengelig for dem for deres poliser.  

vii) Skatt 

5.56 Planene vil ikke endre polisene og resulterer ikke i kansellering eller utstedelse av nye poliser 
til poliseinnehavere. Det forventes ikke at planene vil føre til skattemessige konsekvenser for 
poliseinnehaverne. Planene angir imidlertid at eventuelle skattemessige implikasjoner som 
måtte utkrystallisere seg som følge av planene ikke vil bli båret av poliseinnehaverne. 
Skattemyndighetene i Irland, Italia og Storbritannia vil bli varslet om intensjonen om å 
gjennomføre den foreslåtte overføringen i henhold til planene. 

Konklusjon 
5.57 Med forbehold for punktene i avsnitt 8.1, basert på informasjon gitt meg og de merknader jeg 

har avgitt i dette avsnittet av rapporten, anser jeg det rimelig å konkludere med at for UPEs 
poliseinnehavere før planene, vil den foreslåtte overføringen ikke ha noen vesentlig negativ 
effekt på sikkerheten for deres fordeler, deres rimelige fordelsforventninger eller nivået på de 
tjenester de i dag mottar.] 

5.58 Videre har lederen for aktuarfunksjonen i UPE utarbeidet en rapport i forhold til denne 
overføringen. I denne rapporten har lederen for aktuarfunksjonen konkludert med at: 

■  Planene vil ikke ha noen vesentlig negativ effekt på sikkerheten for fordelene til 
poliseinnehaverne i UPE dac; 

■  Den rettferdige behandlingen og rimelige fordelsforventningene til poliseinnehaverne i 
UPE dac vil ikke bli vesentlig negativt påvirket av planene; og 

■  Planene vil ikke ha noen vesentlig negativ effekt på den gjeldende og prosjekterte 
solvensstillingen for den kombinerte enheten. 
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Avsnitt 6: Virkninger av planene på HLI-poliseinnehavere 

Introduksjon 
6.1 I dette avsnittet av rapporten vurderer jeg den sannsynlige effekten av planene på HLIs 

poliseinnehavere med hensyn til effekten på sikkerhet for poliseinnehavernes fordeler og på 
poliseinnehavernes rimelige forventninger.  

6.2 Som med de andre deltakende selskapene, vil de faktorene jeg må vurdere for hvert selskap 
ved vurdering av hva overføringen innebærer for sikkerheten til poliseinnehavernes fordeler 
inkludere: 

■  Nåværende solvensstilling. 

■  Risikoprofilen for de deltakende selskapene. 

■  Kapitalmålsettingene beskrives i hvert selskaps risikostyringsrammeverk. 

■  Den forventede fremtidige solvensstillingen til hvert selskap, både før og etter 
overføringen. 

6.3 De problemene jeg må vurdere i bedømmelsen av den sannsynlige effekten på 
poliseinnehavernes rimelige forventninger for de overførte poliseinnehaverne som er 
beskrevet nedenfor.  

6.4 Mandatet for rollen som uavhengig aktuar krever at jeg vurderer om planene gir tilstrekkelig 
beskyttelse for poliseinnehavernes interesser i de endrede omstendighetene som vil gjelde 
etter iverksetting av planene.  

Sikkerhet for fordelen til HLI-poliseinnehavere 
i) Solvensstilling 

6.5 For å bistå meg med å danne min bedømmelse angående sikkerheten for poliseinnehavernes 
fordeler, har jeg vurdert solvensstillingen for HLI, før den foreslåtte overføringen og for UPE 
etter den foreslåtte overføringen.  

6.6 Tabell 6.1 oppsummerer solvensstillingen for HLI før og etter den foreslåtte overføringen, 
under forutsetning av at ikrafttredelsesdatoen for overføringen hadde vært 31. desember 2018. 
Tallene før planen er de som er utarbeidet på det justerte grunnlaget som beskrevet i avsnitt 4 
og etter UPE-stillingen er som beskrevet i avsnitt 5 i denne rapporten. 
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Tabell 6.1 – HLIs solvensstilling før og etter overføring per 31. desember 2018 
 HLI UPE (etter) 

Aktiva 315,8 16 487,5 

   
BEL - unit-link/UWP 273,5 15 999,9 

BEL - ikke-tilknyttet 11,1 (146,6) 

RM 4,6 85,6 

Andre passiva 9,1 151,0 

DTL - 29,2 

Samlede passiva 298,4 16 119,1 

   
Egne fond 17,4 368,4 

Underordnet gjeld - 22,3 

Justert egenkapital 17,4 390,6 

   
SCR 11,8 195,8 

Solvensdekningsrate 148 % 199 % 

   
Justert egenkapital (ekskl. aktiva i form av 
italiensk skattetrekk) 

17,4 236,4 

SCR (utenom aktiva i form av italiensk 
skattetrekk) 

11,8 188,3 

Solvensdekningsrate (utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk) 

148 % 126 % 

6.7 Som skissert i avsnitt 4.11, inkluderer tallene ovenfor for UPE før planen 
kapitalinnsprøytningen på EUR 10 millioner fra UPE, som følge av at problemer identifisert 
med nivået på fremtidig inntekt blit tatt høyde for i beregningen av forventet fremtidig 
fortjeneste som påvirker verdien av de tekniske avsetningene. Som følge av dette, inneholdt 
den sakkyndige uttalelsen fra lederen av aktuarfunksjonen i HLI om de tekniske avsetningene, 
som ble sendt til CBI ved årets utgang 2018, en begrensning slik at de ikke kunne konkludere 
med at data som ble brukt til å beregne de tekniske avsetningene var fullstendige, nøyaktige 
og treffende. Denne begrensningen er det også blitt vist til i rapporten om planene fra lederen 
av aktuarfunksjonen i HLI. 

6.8 Tabellen ovenfor viser at dersom den foreslåtte overføringen hadde funnet sted per 31. 
desember 2018, ville HLIs poliseinnehavere være innenfor et selskap med en solvensdekning 
som overskred kravene i solvensforordning II og også overskred sin gjeldende solvensdekning 
på 148 % av SCR. Sammenligningen må imidlertid ta høyde for forskjellene mellom 
selskapene inkludert særlig aktiva i form av italiensk skattetrekk og det underordnede lånet 
som er beskrevet i følgende avsnitt. 
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6.9 Hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk holde utenfor, ville solvensdekningsraten for den 
kombinerte enheten være 126 %, hvilket er lavere enn HLIs nåværende solvensdekning på 
148 %. Aktiva i form av italiensk skattetrekk er en ikke-likvid eiendel som ikke er realiserbare 
etter selskapets valg, dvs. selskapet kan ikke (som del av den normale virksomhet) omdanne 
denne eiendelen til kontanter, men må snarere vente for å få dekket beløpene fra 
poliseinnehavernes ansvar for å betale sin skatt i fremtiden når de tar ut sine midler, og 
forutsatt at investeringsresultatet er tilstrekkelig positivt til at tilstrekkelig skatt skal betales av 
poliseinnehaveren på gevinster av investeringen. Dette har likviditetskonsekvenser for 
selskapet og er grunnen til at UPE overvåker likviditet og solvensdekning utenom aktiva i form 
av italiensk skattetrekk. HLI er for tiden ikke eksponert for denne risikoen.  

6.10  I henhold til den italienske skattetrekkordningen må UPE betale et beløp hvert år til de 
italienske skattemyndighetene som de deretter kan få effektivt tilbakedekket fra 
poliseinnehaverne så snart de innløser sine midler og blir skattepliktige for gevinstskatt. Hvis 
tilbakedekning ikke kan oppnås fra poliseinnehaverne, har UPE fått juridiske råd om at 
eventuell gjenværende saldo kan gjenvinnes direkte fra italienske skattemyndigheter etter at 
den siste italienske poliseinnehaveren har forlatt selskapet, noe som kan være langt inn i 
fremtiden. Dette betyr at UPE er eksponert for risikoen for at når investeringsmarkedene faller 
vil poliseinnehavernes gevister reduseres, noe som gjør det vanskeligere for UPE å konvertere 
disse ikke-likvide aktiva i form at italiensk skattetrekk til en likvid eiendel (dvs. kontanter). Dette 
er fordi beløpet i skatt på investeringsgevinster som skal betales av poliseinnehaverne vil 
reduseres. Men i denne situasjonen har UPE informert oss om at de fortsatt vil trekke fra 
stempelavgift fra poliseinnehaverne (på det tidspunkt poliseinnehaverne innløser midler) og i 
den utstrekning de får tilbakedekket aktiva i form av italiensk skattetrekk er vi blitt informert om 
at UPE har juridiske råd om at de kan redusere beløpet i stempelavgift betalt til de italienske 
skattemyndighetene. Dette reduserer risikoen for at UPE ikke vil gjenvinne aktiva i form av 
italiensk skattetrekk (til etter at de siste poliseinnehaverne har forlatt selskapet ‒ da kan det 
sendes en søknad til de italienske skattemyndighetene). Det er fortsatt en likviditetsrisiko 
ettersom gjenvinning av deler av aktiva i form av italiensk skattetrekk fra stempelavgiften bare 
kan skje i den utstrekning poliseinnehaverne innløser midler.  

6.11  Jeg har fått opplysninger som viser at ved årets slutt 2018 var den kapitalgevinstskatt som ville 
falle på den samlede gevinsten for UPEs poliseinnehavere (hvis de alle innløste sine poliser) 
på rundt EUR 167 millioner. De samlede aktiva i form av italiensk skattetrekk ved årets utgang 
2018 var EUR 155 millioner. Dette innebærer at UPE ville ha vært i stand til å gjenvinne aktiva 
i form av italiensk skattetrekk fra kapitalgevinst skatt betalt av disse poliseinnehaverne i dette 
bestemte scenariet. I tilfelle et 40 % fall i eiendelsverdier ved utgangen av året 2018 ville 
beløpet i kapitalgevinstskatt som skulle betales av poliseinnehaverne bli redusert til EUR 55 
millioner. Den påløpte stempelavgiften per samme dato ville ha vært omtrent EUR 80 millioner 
og dette beløpe ville øke med rundt EUR 15 millioner årlig (ved fravær av vesentlige fall i 
markedet eller endringer i virksomhetsvolumer). Etter å ha vurdert disse tallene mener jeg det 
er rimelig å ta høyde for aktiva i form av italiensk skattetrekk ved vurderingen av 
solvensstillingen til UPE.  

6.12  Jeg merker meg at solvensdekningen utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk etter 
planene fortsatt vil ligge over det lovbestemte kravet på 126 %. I tillegg er det absolutte nivået 
på denne bufferen (dvs. justert egenkapital minus SCR) mye høyere etter planene enn det er 
for HLI før planene (henholdsvis EUR 48,2 millioner versus EUR 5,6 millioner). Dette betyr at 
etter planene vil enheten være bedre i stand til å motstå et engangstreff i absolutt forstand (så 
som en driftsmessig hendelse) enn HLI vil være i stand til å motstå dette før planene.  

6.13  UPE har et lån på GBP 20 millioner fra Utmost Limited, som skal betales tilbake i 2029. 
Tilbakebetaling av lånet er underordnet poliseinnehaverne (med spesifikke detaljer fastsatt i 
låneavtalen) og etter å ha vurdert kravene i solvensforordning II er UPE i stand til å se bort fra 



38 

12. juli 2019    

lånet med henblikk på dekningen av SCR. Hvis lånet ikke ble ignorert, ville dekningen etter 
planene falle til 188 % fra 199 % (eller utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk, til 114 % 
fra 126 %). Gitt størrelsen på lånet, den relativt beskjedne fordelen i kapitaldekning ved å ta 
høyde for dette lånet og størrelsen på kapitaldekningen, tror jeg ikke at sikkerheten for 
fordelene til HLIs poliseinnehavere blir vesentlig negativt påvirket av lånet.  

6.14  Basert på opplysningene som skisseres i avsnittene 6.7 til 6.13 er det min oppfatning at HLIs 
poliseinnehavere ikke blir vesentlig negativt påvirket ut fra et solvensperspektiv hvis planene 
hadde blitt iverksatt ved utgangen av 2018.  

ii) Risikoprofil 

6.15  HLI har en relativt liten virksomhet med 5168 poliser i kraft per 31. desember 2018 og fond 
under forvaltning på ca. EUR 173 millioner per samme dato. Polisene er hovedsaklig unit-link-
baserte eller samordnede investeringspoliser for fortjenestedrevne virksomheter og utgjør et 
svært lite antall (191 per 31. desember 2018) av ikke-tilknyttede beskyttelsespoliser.  

6.16  HLI gir ingen investeringsgarantier på unit-link-forretninger. Noen av unit-link-produktene gir 
fordeler ved dødsfall ut over polisenes nominelle verdi.  

6.17  De hovedrisikoer HLI er utsatt for er markedsrisiko, bortfalsrisiko, kostnadsrisiko og 
motpartsrisiko. HLI er eksponert for markedsrisiko på to måter; først direkte gjennom sin 
beholdning av aksjonæraktiva og for det andre indirekte via de inntekter som inntjenes fra 
deres unit-link-virksomhet. Ettersom aksjonæraktiva stiger og faller i verdi med markedets 
svingninger gjelder dette også verdien av fondene. Selskapet trekker fra gebyrer fra sine unit-
link-fond under forvaltning som en prosentandel av de midler som er under forvaltning. 
Følgelig, etter hvert som verdien av unit-link-fondene stiger og faller med 
markedssvingningene vil også unit-link-inntektene til selskapet gjøre det samme. Dette vil 
resultere i enten en økning eller en reduksjon i våre fond avhengig av  markedssvingningene. 

6.18  Jeg har fått anslag for HLI før planene per utgangen av 2018, som viser effekten av flere 
belastningsscenarier på HLIs solvensdekning. Listen over scenariene vurderer ikke alle 
gjennomførbare scenarier men snarere er det slik at de vurderte scenariene indikerer 
solvensstillingens følsomhet for virksomheten til de faktorer som er vurdert. De risikoene som 
hadde de mest vesentlig negative effekt på solvensdekningen var kostnader og bortfall og kun 
bortfallsbelastning førte til at solvensdekningen falt under 100 %. Antallene etter planene 
drøftes i avsnitt 6.21.  

6.19  Da virksomheten reduseres over tid i HLI, vil selskapets eksponering for markedsrisiko 
reduseres, forutsatt at en tilsvarende investeringsstrategi følges med hensyn til 
aksjonæraktiva. Men når virksomheten krymper er det usannsynlig at kostnadene vil falle i 
samme takt da det er et minstebeløp i kostnader som et selskap vil pådra seg uansett 
størrelsen på virksomheten. Dette innebærer at over tid vil kostnadsrisikoen bli mer vesentlig.  

6.20  Arten av enkelte av virksomhetene etter planene er i store trekk forenlig med HLIs virksomhet, 
med unntak av følgende: 

■  UIs internasjonale virksomhet for fortjenestedrevne virksomheter: Dette er samordnede 
virksomheter for fortjenestedrevne forretninger som UPE i dag ikke driver med. Denne 
virksomheten er imidlertid 100 % gjenforsikret i ALAP og dermed vil nettoeffekten på 
UPEs risikoprofil ikke være betydningdfull.  

■  UPE skriver grupperisikoforretninger. Hele den multinasjonale virksomheten er 
imidlertid gjenforsikret i Generali og mesteparten av den innenlandske irske 
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virksomheten er gjenforsikret i SCOR, noe som demper risikoen. Dette skaper imidlertid 
en motpartrisiko for Generali og SCOR. Denne risikoen fanges opp i risikomodulen for 
motparters mislighold i UPEs SCR, og gjenspeiler SCORs nåværende kredittrating på 
AA og Generalis båværende kredittrating på A. Effekten av grupperisikovirksomheten 
på UPEs SCR i sammenheng med denne overføringen er ikke vesentlig.  

6.21  Etter overføringen vil HLIs poliseinnehavere være en del av et mye større selskap med et mye 
bredere spekter av risikoeksponeringer. Den overveiende arten av HLIs virksomhet er 
imidlertid unit-link-forretninger, som også er den overveiende virksomheten i UPE etter 
overføringen. Etter overføringen vil HLIs poliseinnehavere fortsatt være eksponert for ulike 
markedsrisikoer via aksjonærenes aktivabeholdninger samt via aksjonærenes eksponering for 
variasjoner i forventede inntekter fra unit-link-gebyrer som følge av markedssvingninger, selv 
om de er større i omfang. De vil også bli eksponert for kostnadsrisikoer og driftsrisikoer når 
størrelsen på disse risikoeksponeringene er større, drevet av det mye større omfanget av UPE 
etter overføringen relativt til størrelsen av HLI. De vil også bli eksponert for mer vesentlig 
bortfallsrisiko og motpartrisikoer. UPEs ORSA-rapport for 2019 vurderer stillingen for UPE 
etter at HLI og UI er blitt overført til UPE. Rapporten viser at solvensdekningen etter 
overføringen også er eksponert for at bortfallsrater reduseres og kostnader øker. Men effekten 
av disse risikoene på solvensdekningen er forholdsmessig lavere enn den var for HLI. 
Nærmere bestemt, i bortfallsbelastningsscenariet viser ORSA etter overføringen at 
solvensdekningen ville falle men holder seg tett opptil kapitalmålet. UPEs ORSA-rapport for 
2019 identifiserer også eksponeringen for aktiva i form av italiensk skattetrekk (som dekkes i 
avsnittene 6.10 til 6.11 ovenfor). Flere detaljer om UPEs ORSA-rapport for 2019 gis i 
avsnittene 5.28 til 5.32.  

6.22  UPE har imidlertid på plass et rammeverk for risikostyring for å styre og dempe de ulike 
risikoene innen UPE, som ifølge styret fortsatt er formålstjenlig for den kombinerte enheten 
etter overføringen. I tillegg vil SCR for de kombinerte virksomhetene etter overføringen være 
vesentlig større enn SCR for HLI isolert sett. Denne vesentlig økte SCR gjenspeiler risikoene i 
de større kombinerte virksomhetene etter overføringen. Videre er UPEs kapitalprinsipper slik 
at selskapet oppgir at de vil ha tilstrekkelig kapital til å dekke 135 % av SCR (eller 100 % av 
SCR hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk holdes utenom) og vil ikke betale utbytte hvis 
slikt utbytte ville redusere SCR-kapitaldekningen under 150 % (eller 110 % hvis aktiva i form 
av italiensk skattetrekk holdes utenom).  

6.23  Ved å flytte til den større enheten nyter HLIs poliseinnehavere godt av å kunne spre direkte 
kostnader over et mye større antall poliseinnehavere som isolert sett ville forventes å redusere 
sin eksponering for kostnadsrisiko. UPE er også en åpen virksomhet, i den forstand at 
kostnadsrisikoen forbundet med en innskrumpende virksomhet ikke lenger vil gjelde. I tillegg 
er det endelige formålet med planene å forenkle UHILs struktur. En forenklet konsernstruktur 
forventes å bli mer kostnadseffektiv og også mer kapitaleffektiv fra et konsernperspektiv. Dette 
setter i sin tur UHIL i en sterkere posisjon for å støtte sine ulike virksomheter. Dette burde 
være positivt fra perspektivet til HLIs poliseinnehavere.  

iii) Prosjektert solvensstilling 

6.24  HLIs kapitalprinsipp (før overføringen) er å opprettholde tilstrekkelige aktiva til å dekke minst 
135 % av sin SCR. Kapitalprinsippet i UPE etter planene vil være å opprettholde tilstrekkelige 
aktiva for å dekke minst 135 % av sin SCR (eller 100 % av sin SCR utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk). Videre har direktørene innført et prinsipp om at utbytter som utbetales 
ikke skal føre til at UPE får en solvenskapitalrate på mindre enn 150 % (eller 110 % med 
aktiva i form av italiensk skattetrekk unntatt). 
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6.25  Jeg har også vurdert den prosjekterte solvensstillingen til HLI før planene, og den prosjekterte 
solvensstillingen til den kombinerte UPE-enheten etter planene.  

6.26  Projeksjonene viser at i scenariet for situasjonen før overføringen var solvensdekningen for 
HLI 148 % til å begynne med, og stiger til 172 % innen 2021, før den faller til 167 % innen 
utgangen av 2023. Dette er i tråd med avviklingen av virksomheten, gitt at HLI er lukket for ny 
virksomhet.  

6.27  I projeksjonen for situasjonene etter planene er dekningen til å begynne med 199 %, og 
forbedrer seg jevnt i løpet av projeksjonen til 212 % innen 2023 etter hvert som virksomheten 
fortsetter å vokse. Hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk holdes utenom, er dekningen til å 
begynne med 126 %, og stiger til 172 % innen 2023.  

6.28  I henhold til UPEs kapitalprinsipper kan enhver overskytende kapital ut over målet på 150 % 
og målet på 110 % utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk, utbetales som utbytte. 
Gjennom projeksjonen holder kapitalbufferen seg over disse nivåene for begge grunnlagene, 
og gir dermed noe betryggelse rundt sikkerheten for poliseinnehavernes fordeler.  

Sammendrag - Sikkerhet  

6.29  Etter å ha vurdert de ulike punktene som beskrives i forhold til solvensstillingen for HLI og 
UPE etter planen, de relative risikoprofilene for HLI og UPE etter planene, samt den 
prosjekterte solvensdekningen for begge selskapene, er det min oppfatning at HLIs 
poliseinnehavere ikke blir vesentlig negativt påvirket som følge av de foreslåtte planene.  

HLI-poliseinnehaveres rimelige forventninger 
6.30  Planene påvirker ikke kontraktsforpliktelsene overfor poliseinnehaverne i HLI.  

6.31  Planene har ingen effekt på rettighetene og forpliktelsene til HLIs poliseinnehavere. 

i) Fond 

6.32  De fleste av de overførte polisene er helt unit-link-baserte kontrakter eller kontrakter for 
samordnede fortjenestedrevne virksomheter. Det er et lite antall kontrakter med ikke-tilknyttet 
beskyttelse. Planene angir at UPE vil etablere nye interne tilknyttede fond for de overførte 
polisene som vil korrespondere med HLIs gjeldende tilknyttede fond. Planene angir at de nye 
fondene vil være underlagt de samme reglene og prosedyrene for beregning av enhetspriser 
og fondsrelaterte gebyrer som var tilfelle for de korresponderende HLI-fondene. 

6.33  For overførte poliser med investeringer i interne styrte fond vil de overførte poliseinnehaverne 
motta et identisk antall enheter med lik verdi i den nye “vertens” interne tilknyttede fond i UPE 
sammenlignet med deres stilling i det korresponderende HLI-fondet.  

6.34  Derfor vil arten og strukturen av de underliggende aktivabeholdningene umiddelbart etter 
overføringen være uendret relativt til deres stilling umiddelbart før overføringen. Verdien av de 
overførte poliseinnehavernes fond umiddelbart etter at overføringen finner sted vil være av 
samme verdi som den umiddelbart før overføringen fant sted. De underliggende unit-link-
fondene og tilknyttede aktiva umiddelbart etter overføringen vil være de samme som de 
umiddelbart før overføringen.  

6.35  Gitt den beskjedne størrelsen på HLIs underfond for fortjenestedrevne virksomheter, ser HLI 
for seg at fondene om kort tid vil bli vurdert for stengning. Kriteriene for å stenge underfond ble 
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fastlagt i en tidligere plan for overføring (som involverte HLI, HLA, ALI og UHL), og er blitt 
videreført over til disse planene.  

6.36  Men for det tilfelle at dette ikke finner sted før disse planene iverksettes, skal UPE fortsette å 
opprettholde HLIs under-fond for fortjenestedrevne virksomheter som om planene ikke hadde 
funnet sted og på de samme vilkår som de hadde operert under umiddelbart før planene. 

6.37  I tillegg kan de gjeldende planene også inkludere omstendighetene for når underfond for 
fortjenestedrevne virksomheter kan stenges. Planene bestemmer også at UPE kun skal utføre 
stengning av fond for fortjenestedrevne virksomheter hvis styret har mottatt et sertifikat fra en 
uavhengig aktuar med det innhold at etter den uavhengige aktuarens oppfatning vil stengning 
av fondet for fortjenestedrevne virksomheter ikke ha noen vesentlig negativ effekt på 
sikkerheten og fordelene til innehaverne av de poliser som er allokert til dette under-fondet for 
fortjenestedrevne virksomheter. Planene krever at UPE skriftlig skal varsle poliseinnehaverne 
om fond for fortjenestedrevne virksomheter som påvirkes av stengningen minst 90 dager før 
stengningen. Jeg vurderer dette som velegnede beskyttelser å inkludere i planene i forhold til 
den mulige stengningen av fond for fortjenestedrevne virksomheter på et fremtidig tidspunkt. 

6.38  Investeringskriteriene for HLIs interne tilknyttede fond og fondsforvaltningsordningene vil også 
overføres til den nye “vertens” interne tilknyttede fond i UPE. Forvalterne for eksterne og 
diskresjonære fond er ikke parter i planene og følgelig er investeringskriteriene for eksternt 
forvaltede fond ikke påvirket av planene.  

6.39  Alle fullmakter i de overførte kontraktene for fond som skal slås sammen, stenges eller 
underoppdeles vil bli beholdt i henhold til planene og slike fullmakter vil bli overført til UPE 
etter overføringen. 

ii) Reassuranseordninger 

6.40  HLI har flere små reassuranseordninger på plass. Disse ordningene vil overføres med 
planene.  

iii) Prisfastsettingsgrunnlag for unit-link-fond 

6.41  Planene angir at det ikke vil bli noen endring i tilnærmingen til enhetsprisfastsetting som følge 
av den foreslåtte overføringen. Det vil heller ikke bli noen endring i de prosedyrene for 
enhetsprisfastsetting som påvirker de polisene som tilhører de eksisterende HLI-kundene som 
følge av den foreslåtte overføringen. 

iv) Gebyrer 

6.42  Dokumentene for polisens vilkår og betingelser spesifiserer hvilke gebyrer som pålegges 
polisen gjennom dens levetid. Per i dag kan noen av disse gebyrene variere etter selskapets 
skjønn. Det er derfor også nødvendig for meg å vurdere effekten av planene på slike gebyrer 
både umiddelbart etter overføringen og også hvordan disse gebyrene kan variere i fremtiden. 

6.43  Vilkårene og betingelsene for hvert produkt som selges av HLI lister opp alle de gebyrene 
som gjelder for polisen.  

6.44  Da alle kontraktsvilkår forblir uendret etter planene, vil alle fullmakter i HLI-kontraktene for at 
endringer skal foretas i gebyrene, beholdes i henhold til planene ved at slike fullmakter 
overføres til UPE etter overføringen.  
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v) Service 

6.45  HLI utkontrakterer mange av sine krav om driftstjenester til USIL, inkludert 
internrevisjonfunksjonen. Poliseadministreringstjenester leveres også gjennom 
overgangsordningene med PGMSI, gjennom DST og UAL. 

6.46  Ingen av disse ordningene vil endres som følge av planene. Følgelig vil poliseinnehaverne 
fortsette å motta den samme standard på tjenesten før og etter planene. 

vi) Alternativer 

6.47 Planene angir at alle poliseinnehaver-rettigheter som eksisterer i henhold til poliseinnehavernes 
kontrakter vil forbli uendret som følge av planene. Som sådan vil ikke HLIs poliseinnehavere 
bli negativt påvirket som følge av den foreslåtte overføringen ut fra perspektivet for de 
alternativer som er tilgjengelig for dem for deres poliser.  

vii) Skatt 

6.48  Planene vil ikke endre polisene og resulterer ikke i kansellering eller utstedelse av nye poliser 
til poliseinnehavere. De forventes ikke at planene vil gi grunnlag for skattemessige 
konsekvenser for poliseinnehaverne, og planene angir at eventuelle skattemessige 
implikasjoner som utkrystalliserer seg som følge av planene ikke skal bæres av 
poliseinnehaverne. Skattemyndighetene i Irland, Italia og Storbritannia vil bli varslet om 
intensjonen om å gjennomføre den foreslåtte overføringen i henhold til planene. 

viii) Likviditet 

6.49  HLI er for tiden lukket for ny virksomhet og har ikke aktiva i form av italiensk skattetrekk, 
samtidig som den kombinerte enheten etter planene vil være åpen for ny virksomhet og vil ha 
aktiva i form av italiensk skattetrekk. Derfor eksisterer det en likviditetsrisiko i den kombinerte 
enheten etter planene som HLI per i dag ikke er eksponert for, da kostnadene med å erverve 
ny virksomhet trenger å bli betalt for, og aktiva i form av italiensk skattetrekk er ikke omgående 
tilgjengelige for gjennomføring av betalinger f.eks. i tilfelle av en driftshendelse. Men, som 
skissert i avsnitt 5.33, i situasjonen etter gjennomføring av planene vil den kombinerte enheten 
ha rundt € 181,4 millioner i likvide midler, som i absolutt forstand er et større beløp likvide 
midler enn HLI har per i dag. I tillegg viser ORSA for UPE at over tid vil tilgjengelige likvide 
midler for den kombinerte enheten etter planene bedre seg. Som følge av dette tror jeg ikke 
HLIs poliseinnehavere vil være vesentlig verre stilt fra et likviditetssynspunkt som følge av 
planene. 

Konklusjon 
6.50 Med forbehold for punktene i avsnitt 8.1i avsnitt 8, basert på informasjon gitt meg og de 

merknader jeg har avgitt i dette avsnittet av rapporten, anser jeg det rimelig å konkludere med 
at for de overførte HLI-poliseinnehavere, vil den foreslåtte overføringen ikke ha noen vesentlig 
negativ effekt på sikkerheten for deres fordeler, deres rimelige fordelsforventninger eller nivået 
på de tjenester de i dag mottar. 

6.51 Videre har lederen for aktuarfunksjonen i HLI utarbeidet en rapport i forhold til denne 
overføringen. I denne rapporten har lederen for aktuarfunksjonen konkludert med at: 

■  Planene vil ikke ha noen vesentlig negativ effekt på sikkerheten for fordelene til 
poliseinnehaverne i HLI; 
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■  Den rettferdige behandlingen og rimelige fordelsforventningene til poliseinnehaverne i 
HLI vil ikke bli vesentlig negativt påvirket av planene; og 

■  Planene vil ikke ha noen vesentlig negativ effekt på den gjeldende og prosjekterte 
solvensstillingen for den kombinerte enheten. 

 



44 

12. juli 2019    

Avsnitt 7: Virkninger av planene på UI-poliseinnehavere 

Introduksjon 
7.1 I dette avsnittet av rapporten vurderer jeg den sannsynlige effekten av planene på UIs 

poliseinnehavere med hensyn til effekten på sikkerhet for poliseinnehavernes fordeler og på 
poliseinnehavernes rimelige forventninger.  

7.2 Som med de andre deltakende selskapene, vil de faktorene jeg må vurdere for hvert selskap 
ved vurdering av hva overføringen innebærer for sikkerheten til poliseinnehavernes fordeler 
inkludere: 

■  Nåværende solvensstilling. 

■  Risikoprofilen for de deltakende selskapene. 

■  Kapitalmålsettingene beskrives i hvert selskaps risikostyringsrammeverk. 

■  Den forventede fremtidige solvensstillingen til hvert selskap, både før og etter 
overføringen. 

7.3 De problemene jeg må vurdere i bedømmelsen av den sannsynlige effekten på 
poliseinnehavernes rimelige forventninger for de overførte poliseinnehaverne som er 
beskrevet nedenfor.  

7.4 Mandatet for rollen som uavhengig aktuar krever at jeg vurderer om planene gir tilstrekkelig 
beskyttelse for poliseinnehavernes interesser i de endrede omstendighetene som vil gjelde 
etter iverksetting av planene.  

Sikkerhet for fordelen til UI-poliseinnehavere 
i) Solvensstilling 

7.5 For å bistå meg med å danne min bedømmelse angående sikkerheten for poliseinnehavernes 
fordeler, har jeg vurdert solvensstillingen for UI, før den foreslåtte overføringen og for UPE 
etter den foreslåtte overføringen.  

7.6 Tabell 7.1 oppsummerer solvensstillingen for UI før og etter den foreslåtte overføringen, under 
forutsetning av at ikrafttredelsesdatoen for overføringen hadde vært 31. desember 2018. 
Tallene før planen er de som er utarbeidet på det justerte grunnlaget som beskrevet i avsnitt 4 
og etter UPE-stillingen er som beskrevet i avsnitt 5 i denne rapporten.  
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Tabell 7.1 – UIs solvensstilling før og etter overføring per 31. desember 2018 
 UI UPE (etter) 

Aktiva 5377,9 16 487,5 

   
BEL - unit-link/UWP 5282,6 15 999,9 

BEL - ikke-tilknyttet (50,6) (146,6) 

RM 22,8 85,6 

Andre passiva 20,1 151,0 

DTL 0,0 29,2 

Samlede passiva 5275,0 16 119,1 

   
Egne fond 103,0 368,4 

Underordnet gjeld - 22,3 

Justert egenkapital 103,0 390,6 

   
SCR 67,1 195,8 

Solvensdekningsrate 154 % 199 % 

   
Justert egenkapital (utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk) 

103,0 236,4 

SCR (utenom aktiva i form av italiensk 
skattetrekk) 

67,1 188,3 

Solvensdekningsrate (utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk) 

154 % 126 % 

7.7 Tabellen ovenfor viser at dersom den foreslåtte overføringen hadde funnet sted per 31. 
desember 2018, ville UIs poliseinnehavere være innenfor et selskap med en solvensdekning 
som overskred kravene i solvensforordning II og også overskred sin gjeldende solvensdekning 
på 154 % av SCR. Sammenligningen må imidlertid ta høyde for forskjellene mellom 
selskapene inkludert særlig aktiva i form av italiensk skattetrekk og det underordnede lånet 
som er beskrevet i følgende avsnitt. 

7.8 Men som beskrevet i avsnitt 5, hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk holde utenfor, ville 
solvensdekningsraten for den kombinerte enheten være 126 %, hvilket er lavere enn UIs 
nåværende solvensdekning på 154 %. UI har ikke for tiden aktiva i form av italiensk 
skattetrekk oppført i sin balanse, og er dermed ikke eksponert for likviditetsrisikoen knyttet til 
disse aktiva.  

7.9 Som tidligere drøftet, skal det også bemerkes at solvensdekningen utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk etter planene på 126 % fortsatt vil ligge over det lovbestemte kravet på 
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100 % av SCR. I tillegg er det absolutte nivået på denne bufferen (dvs. justert egenkapital 
minus SCR) høyere etter planene enn det er for UI før planene (henholdsvis EUR 48,2 
millioner versus EUR 35,9 millioner), selv om dette ikke er i samme utstrekning som HLI. Dette 
betyr at etter planene vil enheten være bedre i stand til å motstå et engangstreff i absolutt 
forstand (så som en driftsmessig hendelse) enn UI vil være i stand til å motstå dette før 
planene.  

7.10  UPE har et lån på GBP 20 millioner fra Utmost Limited som blir behandlet som underordnet 
gjeld i henhold til solvensforordning II. Avsnitt 6.13 inneholder mer detaljer om lånet og 
behandlingen av det i solvensforordning II. Hvis UPE-lånet ikke ble ignorert, ville dekningen 
etter planene falle til 188 % fra 199 % (eller utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk til 114 
% fra 126 %). Gitt størrelsen på lånet, den relativt beskjedne fordelen i kapitaldekning ved å ta 
høyde for dette lånet og størrelsen på kapitaldekningen, tror jeg sikkerheten for fordelene til 
UIs poliseinnehavere ikke blir vesentlig negativet påvirket av lånet. 

7.11  Basert på opplysningene som skisseres i avsnitt 5 og ovenfor er det min oppfatning at UIs 
poliseinnehavere ikke blir vesentlig negativt påvirket ut fra et solvensperspektiv hvis planene 
hadde blitt iverksatt ved utgangen av 2018. 

ii) Risikoprofil 

7.12  UIs virksomhet består av rundt 12 251 poliser ved årets utgang 2018, med EUR 5280 millioner 
i fond under forvaltning. UIs virksomhet består utelukkende av unit-link-fond eller samordnede 
fond for fortjenestedrevne virksomheter. Denne virksomheten er derfor betydningsfull i 
sammenheng med den samlede overføringen, hvor UIs enhetsfond utgjør rundt 33 % av de 
kombinerte enhetenes enhetsfond etter overføringen.  

7.13  UI har investeringsgarantier tilknyttet følgende produkter: 

■  Poliser i virksomhetsområdet for internasjonale fortjenestedrevne virksomheter kan ha 
garantert etterlønn ved dødsfall, uttaksfordeler eller garantert minste avkastning. Dette 
virksomhetsområdet er 100 % gjenforsikret i ALAP og kostnaden med disse garantiene 
tas av ALAP.  

■  Kapitalinnløsningsversjonen av den internasjonale kjernefondobligasjonen gir et 
garantert beløp på den 99. poliseårsdagen, som er den høyeste av enhetsverdien på 
101 % av den opprinnelige investeringen. Denne garantien er ikke forventet å være 
vesentlig med hensyn til UIs risikoprofil.  

7.14  De hovedrisikoer UI er utsatt for er markedsrisiko, bortfallsrisiko, kostnadsrisiko og 
motpartsrisiko. UI er eksponert for markedsrisiko på to måter; først direkte gjennom sin 
beholdning av aksjonæraktiva og for det andre indirekte via de inntekter som inntjenes fra 
deres unit-link-virksomhet. Ettersom aksjonæraktiva stiger og faller i verdi med markedets 
svingninger gjelder dette også verdien av fondene. Selskapet trekker fra gebyrer fra sine unit-
link-fond under forvaltning som en prosentandel av de midler som er under forvaltning. 
Følgelig, etter hvert som verdien av unit-link-fondene stiger og faller med 
markedssvingningene vil også unit-link-inntektene til selskapet gjøre det samme. Dette vil 
resultere i enten en økning eller en reduksjon i våre fond avhengig av  markedssvingningene. 

7.15  Jeg har fått anslag for UI før planene per utgangen av 2018, som viser effekten av flere 
belastningsscenarier på UIs solvensdekning. Listen over scenariene vurderer ikke alle 
gjennomførbare scenarier men snarere er det slik at de vurderte scenariene indikerer 
solvensstillingens følsomhet for virksomheten til de faktorer som er vurdert. Den risikoen som 
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hadde mest vesentlig negativ effekt på solvensdekningen var bortfall, selv om 
solvensdekningen ikke falt under 100 %. Stillingen etter planene drøftes i avsnitt 7.18. 

7.16  Arten av enkelte av virksomhetene etter planene er i store trekk forenlig med UIs virksomhet, 
med unntak av følgende: 

■  Tidligere HLAs unit-link spareobligasjoner: Enkelte av de tidligere HLA-polisene er 
investert i fast eiendoms-fond som inneholder et element av modifisering av forholdet 
mellom gjeld og egenkapital. Denne egenkapitalmodifiseringen gjennom ulike 
eiendomsfond forsterket effekten av nedgangen i det irske eiendomsmarkedet. Følgelig 
ble mange av disse eiendomsfondene vesentlig redusert i verdi, noen av dem til en 
verdi helt til null, etter sammenbruddet i eiendomsmarkedet. Det er ingen 
dødelighetsrisiko og ingen investeringsgarantier i forhold til HLA-produkter.  

■  UPE skriver grupperisikoforretninger. Hele den multinasjonale virksomheten er 
imidlertid gjenforsikret i Generali og mesteparten av den innenlandske irske 
virksomheten er gjenforsikret i SCOR, noe som demper risikoen. Dette skaper imidlertid 
en motpartrisiko for Generali og SCOR. Denne risikoen fanges opp i risikomodulen for 
motparters mislighold i UPEs SCR, og gjenspeiler SCORs nåværende kredittrating på 
AA og Generalis båværende kredittrating på A. Effekten av grupperisikovirksomheten 
på UPEs SCR i sammenheng med denne overføringen er ikke vesentlig.  

7.17 Etter overføringen vil markedsrisikoen for SCR i den kombinerte enheten i store trekk være 
forholdsmessig med gjeldende markedsrisiko for SCR i UI. Dette er fordi virksomheten i UPE 
ligner på den gjeldende forretningssammensetningen i UI dvs. hovedsaklig samordnede 
spareprodukter.  

7.18  Etter overføringen vil UIs poliseinnehavere være en del av et større selskap med et bredere 
spekter av risikoeksponeringer. Den overveiende arten av UIs virksomhet er imidlertid 
samordnede spareproduktvirksomheter, som også er den overveiende virksomheten i UPE 
etter overføringen. Etter overføringen vil UIs poliseinnehavere fortsatt være eksponert for ulike 
markedsrisikoer via aksjonærenes aktivabeholdninger samt via aksjonærenes eksponering for 
variasjoner i forventede inntekter fra unit-link-gebyrer som følge av markedssvingninger, selv 
om de er større i omfang. De vil også bli eksponert for kostnadsrisikoer og driftsrisikoer når 
størrelsen på disse risikoeksponeringene er større, drevet av det større omfanget av UPE etter 
overføringen relativt til størrelsen av UI. De vil også bli eksponert for mer vesentlig 
bortfallsrisiko og motpartrisikoer. UPEs ORSA-rapport for 2019 vurderer stillingen for UPE 
etter at HLI og UI er blitt overført til UPE. Rapporten viser at solvensdekningen etter 
overføringen også er eksponert for at bortfallsrater reduseres. Men effekten av disse risikoene 
på solvensdekningen er forholdsmessig lavere enn den var for UI. Nærmere bestemt, i 
bortfallsbelastningen ville solvensdekningn falle men holde seg tett opptil kapitalmålet. UPEs 
ORSA-rapport for 2019 identifiserer også eksponeringen for aktiva i form av italiensk 
skattetrekk (som dekkes i avsnittene 6.10 til 6.11 ovenfor). Flere detaljer om UPEs ORSA-
rapport for 2019 gis i avsnittene 5.28 til 5.32. 

7.19  UPE har imidlertid på plass et rammeverk for risikostyring for å styre og dempe de ulike 
risikoene innen UPE, som ifølge styret fortsatt er formålstjenlig for den kombinerte enheten 
etter overføringen. I tillegg vil SCR for de kombinerte virksomhetene etter overføringen være 
større enn SCR for UI isolert sett. Denne økte SCR gjenspeiler risikoene i de større 
kombinerte virksomhetene etter overføringen. Videre er UPEs kapitalprinsipper slik at 
selskapet oppgir at de vil ha tilstrekkelig kapital til å dekke 135 % av SCR (eller 100 % av SCR 
hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk holdes utenom) og vil ikke betale utbytte hvis slikt 
utbytte ville redusere SCR-kapitaldekningen under 150 % (eller 110 % hvis aktiva i form av 
italiensk skattetrekk holdes utenom).  
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7.20  Ved å flytte til den større enheten nyter UIs poliseinnehavere godt av å kunne spre direkte 
kostnader over et mye større antall poliseinnehavere som isolert sett ville forventes å redusere 
sin eksponering for kostnadsrisiko. I tillegg er det endelige formålet med planene å forenkle 
UHILs struktur. En forenklet konsernstruktur forventes å bli mer kostnadseffektiv og også mer 
kapitaleffektiv fra et konsernperspektiv. Dette setter i sin tur UHIL i en sterkere posisjon for å 
støtte sine ulike virksomheter. Dette burde være positivt fra perspektivet til UIs 
poliseinnehavere.  

iii) Prosjektert solvensstilling 

7.21  UIs kapitalprinsipp (før overføringen) er å opprettholde tilstrekkelige aktiva til å dekke minst 
135 % av sin SCR. Kapitalprinsippet i UPE etter planene vil være å opprettholde tilstrekkelige 
aktiva for å dekke minst 135 % av SCR (eller 100 % av sin SCR utenom aktiva i form av 
italiensk skattetrekk). Videre har direktørene innført et prinsipp om at utbytter som utbetales 
ikke skal føre til at UPE får en solvenskapitalrate på mindre enn 150 % (eller 110 % av SCR 
med aktiva i form av italiensk skattetrekk unntatt). 

7.22  Jeg har også vurdert den prosjekterte solvensstillingen til UI før planene, og den prosjekterte 
solvensstillingen til den kombinerte UPE-enheten etter planene.  

7.23  Projeksjonene viser at i UIs scenario for situasjonen før overføring er solvensedekningen på 
154 % ved årets utgang 2018. Den forbedrer seg i løpet av projeksjonen til 161 % innen 2021, 
men faller tilbake til 159 % innen 2023. Etter iverksetting av planene er dekningsraten i den 
kombinerte enheten 199 % til å begynne med, og øker jevnt i løpet av projeksjonen til 212 % 
innen 2023. Hvis aktiva i form av italiensk skattetrekk holdes utenom, er dekningen til å 
begynne med 126 %, og stiger til 172 % innen 2023.  

7.24  I henhold til UPEs kapitalprinsipper kan enhver overskytende kapital ut over målet på 150 % 
og målet på 110 % utenom aktiva i form av italiensk skattetrekk, utbetales som utbytte. 
Gjennom projeksjonen holder kapitalbufferen seg over disse nivåene for begge grunnlagene, 
og gir dermed noe betryggelse rundt sikkerheten for poliseinnehavernes fordeler.  

Sammendrag – Sikkerhet  

7.25  Etter å ha vurdert de ulike punktene som beskrives i forhold til solvensstillingen for UI og UPE 
etter planen, de relative risikoprofilene for UI og UPE etter planene, samt den prosjekterte 
solvensdekningen for begge selskapene, er det min oppfatning at UIs poliseinnehavere ikke 
blir vesentlig negativt påvirket som følge av de foreslåtte planene.  

UI-poliseinnehaveres rimelige forventninger 
7.26  Planene påvirker ikke kontraktsforpliktelsene overfor poliseinnehaverne i UI.  

7.27  Planene har ingen effekt på rettighetene og forpliktelsene til UIs poliseinnehavere. 

i) Fond 

7.28  De fleste av de overførte polisene er helt unit-link-baserte kontrakter eller kontrakter for 
samordnede fortjenestedrevne virksomheter. Planene angir at UPE vil etablere nye interne 
tilknyttede fond for de overførte polisene som vil korrespondere med UIs gjeldende tilknyttede 
fond. Planene angir at de nye fondene vil være underlagt de samme reglene og prosedyrene 
for beregning av enhetspriser og fondsrelaterte gebyrer som var tilfelle for de 
korresponderende UI-fondene. 
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7.29  For overførte poliser med investeringer i interne styrte fond vil de overførte poliseinnehaverne 
motta et identisk antall enheter med lik verdi i den nye “vertens” interne tilknyttede fond i UPE 
sammenlignet med deres stilling i det korresponderende UI-fondet.  

7.30  Derfor vil arten og strukturen av de underliggende aktivabeholdningene umiddelbart etter 
overføringen være uendret relativt til deres stilling umiddelbart før overføringen. Verdien av de 
overførte poliseinnehavernes fond umiddelbart etter at overføringen finner sted vil være av 
samme verdi som den umiddelbart før overføringen fant sted. De underliggende unit-link-
fondene og tilknyttede aktiva umiddelbart etter overføringen vil være de samme som de 
umiddelbart før overføringen.  

7.31  Investeringskriteriene for UIs interne tilknyttede fond og fondsforvaltningsordningene vil også 
overføres til den nye “vertens” interne tilknyttede fond i UPE. Forvalterne for eksterne og 
diskresjonære fond er ikke parter i planene og følgelig er investeringskriteriene for eksternt 
forvaltede fond ikke påvirket av planene.  

7.32  Alle fullmakter i de overførte kontraktene for fond som skal slås sammen, stenges eller 
underoppdeles vil bli beholdt i henhold til planene og slike fullmakter vil bli overført til UPE 
etter overføringen. 

ii) Reassuranseordninger 

7.33  UI har for tiden reassuranseordninger på plass, hovedsaklig reassuranseordninger i ALAP for 
fortjenestedrevne virksomheter. Disse ordningene vil bli overført av planene, hvilket betyr at 
det ikke vil bli noen endring i ordningene som følge av planene. Nærmere bestemt vil 
gebyravtalen, som beskrives i avsnitt 2.22, overføres sammen med planene. Dette betyr at de 
UI-poliseinnehavere som investerer i fond for fortjenestedrevne virksomheter knyttet til ALAP 
vil beholde den samme rankingen sammen med ALAP UK sine poliseinnehavere med 
fortjenestedrevne virksomheter som de hadde før iverksettingen av planene.  

iii) Prisfastsettingsgrunnlag for unit-link-fond 

7.34  Planene angir at det ikke vil bli noen endring i tilnærmingen til enhetsprisfastsetting som følge 
av den foreslåtte overføringen. Det vil heller ikke bli noen endring i de prosedyrene for 
enhetsprisfastsetting som påvirker de polisene som tilhører de eksisterende UI-kundene som 
følge av den foreslåtte overføringen. 

iv) Gebyrer 

7.35  Dokumentene for polisens vilkår og betingelser spesifiserer hvilke gebyrer som pålegges 
polisen gjennom dens levetid. Per i dag kan noen av disse gebyrene variere etter selskapets 
skjønn. Det er derfor også nødvendig for meg å vurdere effekten av planene på slike gebyrer 
både umiddelbart etter overføringen og også hvordan disse gebyrene kan variere i fremtiden. 

7.36  Vilkårene og betingelsene for hvert produkt som selges av UI lister opp alle de gebyrene som 
gjelder for polisen.  

7.37  Da alle kontraktsvilkår forblir uendret etter planene, vil alle fullmakter i UI-kontraktene for at 
endringer skal foretas i gebyrene, beholdes i henhold til planene ved at slike fullmakter 
overføres til UPE etter overføringen.  

v) Service 



50 

12. juli 2019    

7.38  UI har flere utkontrakterte ordninger på plass med USIL, UAL og Capita. Ingen av disse 
ordningene vil bli påvirket av planene, med unntak av USIL-ordningen som vil bli konsolidert 
med de andre ordningene som er på plass mellom USIL og UPE og HLI. 

7.39  Derfor vil de underliggende tjenesteoperasjonene for UI bli upåvirket, da de samme 
personene, prosessene og plattformene vil fortsette å bli brukt for forsikringsvirksomhetene. 
Følgelig vil poliseinnehaverne fortsette å motta den samme standard på tjenesten før og etter 
planene. 

vi) Alternativer 

7.40 Planene angir at alle poliseinnehaver-rettigheter som eksisterer i henhold til poliseinnehavernes 
kontrakter vil forbli uendret som følge av planene. Som sådan vil ikke UIs poliseinnehavere bli 
negativt påvirket som følge av den foreslåtte overføringen ut fra perspektivet for de alternativer 
som er tilgjengelig for dem for deres poliser.  

vii) Skatt 

7.41  Planene vil ikke endre polisene og resulterer ikke i kansellering eller utstedelse av nye poliser 
til poliseinnehavere. De forventes ikke at planene vil gi grunnlag for skattemessige 
konsekvenser for poliseinnehaverne, og planene angir at eventuelle skattemessige 
implikasjoner som utkrystalliserer seg som følge av planene ikke skal bæres av 
poliseinnehaverne. Skattemyndighetene i Irland, Italia og Storbritannia vil bli varslet om 
intensjonen om å gjennomføre den foreslåtte overføringen i henhold til planene. 

7.42  For UIs poliseinnehavere som er underlagt italiensk skatt vil UI, når en skattepliktig hendelse 
oppstår med hensyn til deres poliser, sende detaljer om gevinsten til den enkelte italiensk 
bosatte poliseinnehaveren. Poliseinnehaveren kan deretter benytte disse opplysningene når 
de sender inn sine skattemeldinger og betaler den aktuelle skatten til italienske 
skattemyndigheter. 

7.43  Denne ordningen vil endres etter overføringen, da UPE er registrert som en skattetrekksagent 
i Italia. UPE vil i stedet trekke fra skattebeløpene i poliseinnehavernes ytelser, og vil utbetale 
nettobeløpene til poliseinnehaverne. Dette skulle være gunstig fra et 
poliseinnehaversynspunkt, da UPE vil utføre det administrative arbeidet med hensyn til 
betalingen av italienske skatter.  

viii) Likviditet 

7.44 UI har ikke per i dag aktive i form av italiensk skattetrekk, og derfor eksisterer det en 
likviditetsrisiko med den kombinerte enheten for situasjonen etter gjennomføring av planene 
som UI per i dag ikke er eksponert for, da disse midlene ikke er omgående tilgjengelige for å 
foreta betalinger f.eks. i tilfelle av en driftshendelse. Men, som skissert i avsnitt 5.33, i 
situasjonen etter gjennomføring av planene vil den kombinerte enheten ha rundt 
€ 181,4 millioner i likvide midler, som i absolutt forstand er et større beløp likvide midler enn UI 
har per i dag. I tillegg viser ORSA for UPE at over tid vil tilgjengelige likvide midler for den 
kombinerte enheten etter planene bedre seg. Som følge av dette tror jeg ikke UIs 
poliseinnehavere vil være vesentlig verre stilt fra et likviditetssynspunkt som følge av planene. 

Konklusjon 
7.45 Med forbehold for punktene i avsnitt 8.1i avsnitt 8, basert på informasjon gitt meg og de 

merknader jeg har avgitt i dette avsnittet av rapporten, anser jeg det rimelig å konkludere med 
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at for de overførte UI- poliseinnehavere, vil den foreslåtte overføringen ikke ha noen vesentlig 
negativ effekt på sikkerheten for deres fordeler, deres rimelige fordelsforventninger eller nivået 
på de tjenester de i dag mottar. 

7.46 Videre har lederen for aktuarfunksjonen i UI utarbeidet en rapport i forhold til denne 
overføringen. I denne rapporten har lederen for aktuarfunksjonen konkludert med at: 

■  Planene vil ikke ha noen vesentlig negativ effekt på sikkerheten for fordelene til 
poliseinnehaverne i UI dac; og 

■  Den rettferdige behandlingen og rimelige fordelsforventningene til poliseinnehaverne i 
UI dac vil ikke bli vesentlig negativt påvirket av planene; og 

■  Planene vil ikke ha noen vesentlig negativ effekt på den gjeldende og prosjekterte 
solvensstillingen for den kombinerte enheten. 
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Avsnitt 8: Sammendrag og samlede konklusjoner 

8.1 I denne rapporten har jeg vurdert effektene av den foreslåtte overføringen på de nåværende 
poliseinnehaverne i UPE, HLI og UI. Min konklusjon er basert på følgende:  

■  At det ikke blir noen endringer i min oppfatning som følge av noen aktiviteter innen den 
større UHIL-gruppen fra nå av og til datoen for iverksetting av planene; 

■  Utarbeiding av den foreslåtte nye MSA for UI og HLI, som vist til i henholdsvis avsnitt 
2.23 og 2.38, vil ikke endre noen av de konklusjoner som angis i avsnitt 5 til avsnitt 7 i 
denne rapporten; 

■  At det ikke blir noen endringer i min oppfatning som følge av sluttføringen av 
gjennomgangen av muligheten til å varierer gebyrene som diskutert i avsnitt 5.52; 

■ At det ikke blir noen endringer i min oppfatning som følge av sluttføringen av 
gjennomgangen av gebyrer som kan trekkes i fra enkelte poliser for fortjenestedrevne 
virksomheter som diskutert i avsnitt 4.12; 

■ At det ikke er noen endringer i min oppfatning som følge av den pågående 
gjennomgangen av terminalbonusmetodikken for enkelte fortjenestedrevne 
virksomheter som diskutert i avsnitt 4.22;  

■ Lederen for aktuarfunksjonen i HLI har inkludert begrensninger i AOTP med hensyn til 
året som ble avsluttet 31. desember 2018, som vist til i rapporten om planene og 
skissert i avsnitt 6.7. Vi er av HLI blitt informert om at de for tiden undersøker disse 
spørsmålene, og tar sikte på å konkludere sin analyse før utgangen av 2019, og dele en 
effektvurdering med meg innen september 2019. Mine konklusjoner avgis under den 
forutsetning at lederen for aktuarfunksjonen i HLI før de rettslige godkjenningene 
bekrefter at det ikke kreves noen endringer i rapporten til lederen for aktuarfunksjonen i 
HLI etter en slik effektvurdering;  

■  UPE mottar autorisasjon fra Sentralbanken til å utføre Klasse VII (forvaltning av 
gruppepensjonsfond) livsforsikringsvirksomhet; og 

■  Avhengigheter og begrensninger som fastsatt i Vedlegg A i den fullstendige rapporten 
fra den uavhengige aktuaren. 

8.2 Med forbehold for avsnitt 8.1, kan mine konklusjoner oppsummeres med følgende uttalelser: 

■  Forslaget gir formålstjenlig beskyttelse for interessene til de overførte poliseinnehaverne. 
Jeg anser det ikke nødvendig å få på plass noen ytterligere beskyttelsestiltak i tillegg til de 
som er med i planene; 

■  Det er ingen vesentlig negativ effekt på sikkerheten for fordelen til noen gruppe av 
poliseinnehavere (inkludert innehavere av Jersey-poliser og Guernsey-poliser) som følge 
av de forslåtte planene; og 

■  Ingen gruppe av poliseinnehavere (inkludert innehavere av Jersey-poliser og Guernsey-
poliser) vil lide noen reduksjon i rimelige fordelsforventninger som følge av de foreslåtte 
planene. 
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AVSNITT 5 - Varsel som annonserer søknaden 
 

 
 [HIGH COURT 

2019 registreringsnr. 290 COS I SAKEN HARCOURT LIFE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY OG I SAKEN UTMOST IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY OG I SAKEN 

UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY OG I SAKEN 

FORSIKRINGSSELSKAPSLOVEN AV 1909 OG I SAKEN FORSIKRINGSLOVEN AV 1989 OG I SAKEN 

EU-FORORDNING (FORSIKRING OG REASSURANSE) AV 2015 

VARSEL 

HERVED GIS VARSEL OM at Utmost Ireland Designated Activity Company (“UI”) som har 

forretningskontor i Irland i Ashford House, Tara Street, Dublin 2, D02 VX67, og Harcourt Life 

Ireland Designated Activity Company(“HLI”) som har forretningskontor i Irland i Ashford House, 

Tara Street, Dublin 2, D02 VX67, har søkt Central Bank of Ireland den 12. juni 2019 om deres 

godkjenning, i henhold til forsikringsselskapsloven av 1909, forsikringsloven av 1989 og EU-

forordning (forsikring og reassuranse) av 2015, til å overføre til Utmost PanEurope Designated 

Activity Company (“UPE”) den overføringsvirksomheten som inkluderer de overførte polisene, 

overførte kontraktene, overførte aktiva og overførte passiva i UI og HLI som definert i en plan 

datert 24 dag i juli 2019. 

OG VÆR VIDERE OPPMERKSOM PÅ at kopier av søknaden og planene som er vedlagt dertil 

(inkludert planen), den uavhengige aktuarrapporten, poliseinnehaverens sirkulærpakke og 

rapportene fra lederne av aktuarfunksjonen i UI, HLI og UPE (sammen 

“overføringsdokumentene”) alle er tilgjengelig for inspeksjon på kontorene til UI og HLI i Ashford 

House, Tara Street, Dublin 2, D02 VX67 og på kontorene til UPE i Navan Business Park, 

Athlumney, Navan, Co. Meath C15, CCW8 og på kontorene til Matheson, 70 Sir John 

Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland mellom kl. 9:00 og 17:00 mandag – fredag (offentlige 

høytidsdager unntatt) for en periode på minst femten dager fra datoen for dette varsel. Kopier 

av overføringsdokumentene vil bli gjort tilgjengelig vederlagsfritt for alle poliseinnehavere eller 

aksjeinnehavere i UI, HLI eller UPE eller enhver person som har tilstrekkelig interesse i 

overføringen som ber om slike kopier og er også tilgjengelig for gjennomsyn og/eller nedlasting 

på internett på utmostwealth.com/portfolio-transfer. Poliseinnehaverne (som definert i planen) 

og ikke overførte Utmost PanEurope poliseinnehavere kan også kontakte den dedikerte 

servicetelefonen for poliseinnehavere på +353 1 5252 636 fra mandag til fredag (offentlige 

høytidsdager unntatt) mellom kl. 9:00 og 17:00. UI- og HLI-poliseinnehavere kan kontakte den 



dedikerte servicetelefonen for poliseinnehavere på +353 1 5252 636 fra mandag til fredag 

(offentlige høytidsdager unntatt) mellom kl. 9:00 og 17:00. 

OG VÆR VIDERE OPPMERKSOM PÅ at den nevnte søknaden vil bli behandlet i rettsmøte i 
High Court den 15. dag i oktober 2019 i Four Courts, Dublin 7, kl. 10:30. Enhver person som 
ønsker å bli hørt på rettsmøtet for den nevnte søknaden bør gi beskjed til søkerens advokater, 
Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland og oppgi referanse ‘GCA/TT/661794-
114’ (skriftlig) ikke senere enn den 3. dag i oktober 2019 om deres intensjon om å delta i den 
nevnte søknadsbehandlingen og bør indikere overfor de nevnte advokatene om personen 
eller personene støtter eller motsetter seg den nevnte søknaden og bør videre, innen nevnte 
tidspunkt og dato, levere til domstolen til Matheson slik dokumentasjon i form av en skriftlig 
erklæring som personen akter å basere seg på under rettsmøtebehandlingen av søknaden. 
Datert: [●] dag i [●] 2019 
Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland] 



AVSNITT 6 - Kontaktopplysninger 
 

Se neste side for Kontaktopplysninger som skal brukes etter overføringens 
ikrafttredelsesdato  

 
Kontaktdetaljer for bruk før ikrafttredelsesdatoen 

 
Hvis du trenger mer informasjon eller ønsker å kontakte 
oss før den foreslåtte overføringen, vennligst bruk 
opplysningene nedenfor. 
 
Dedikert servicetelefon for den foreslåtte overføringen for 
alle poliseinnehavere 
• +353 1 5252 636 Eller 

 
• +353 1 8044 088 hvis du har en HLI-polise som opprinnelig er tegnet av 

Scottish Mutual International og du snakker tysk Eller 
 
• +353 1 4765927 hvis du har en UI-polise som opprinnelig er tegnet av 

Aviva Life International og du snakker italiensk 
 
Adresser for hovedkontor/forretningskontorer: 
Utmost Ireland, Ashford House, Tara Street, Dublin 2, D02 VX67, Irland 
Harcourt Life Ireland, Ashford House, Tara Street, Dublin 2, D02 VX67, Irland 
Utmost PanEurope, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co Meath, Irland 
 
Nettside for mer informasjon om overføringen 
utmostwealth.com/portfolio-transfer  
 
 
E-post 
proposedtransfer@utmost.ie 

 



Kontaktdetaljer for bruk etter ikrafttredelsesdatoen  
 
Utmost PanEurope designated activity company 
 
Våre telefonnumre og postadresser vil ikke endres etter ikrafttredelsesdatoen. Men 
vennligst merk deg at i enkelte tilfeller vil e-postadressene våre endres.  
 

Opprinnelig 
Leverandør 

Telefon E-post Postadresse 

Aegon 
Ireland/Athora  

Telefon i Storbritannia: 0845 
6029281 

wm@utmost.ie Ashford House,  
18-23 Tara 
Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Irland Augura Life 

Ireland 
 
+353 1 479 0066 

AUGURA@utmost.ie Ashford House,  
18-23 Tara 
Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Irland  Aviva Life 

International 
Telefon i Storbritannia: 0845 
300 2114  
Internasjonal telefon:  
+353 1 8028 494 
Italienske poliseinnehavere   
+353 1 4765927 

clientservices@utmostwealth.ie Montague 
House 
Adelaide Road 
Dublin 2 
Irland 

AXA Life 
Europe/Utmost 
Ireland 

Telefon i Storbritannia: 0845 
6029281 

info@utmostwealthsolutions.ie Ashford House,  
18-23 Tara 
Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Irland  Harcourt Life 

Assurance 
+353 1 5312 222 HLA@utmost.ie  Ashford House,  

18-23 Tara 
Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Irland  Scottish 

Mutual 
International 

 
+353 1 8044000 
(tyske poliseinnehavere) 
+353 1 8044088  
 
(ex- Phoenix) 
+353 1 6399 859  

info@utmost.ie 16 Joyce Way,  
Park West 
Business Park,  
Dublin 12,  
Irland. 

Union 
Heritage Life 

1800-815001 UHL@utmost.ie Ashford House,  
18-23 Tara 
Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Irland   

 
Nettside 
utmostwealth.com/customer-support  
 

Slutt på meldingspakke 


