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IN DE ZAAK VAN INORA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
MET BETREKKING TOT MONUMENT LIFE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
MET BETREKKING TOT DE ASSURANCE COMPANIES ACT 1909
MET BETREKKING TOT DE INSURANCE ACT 1989
EN MET BETREKKING TOT DE REGELGEVING VAN DE EUROPESE UNIE (VERZEKERING EN
HERVERZEKERING) 2015

KENNISGEVING

HIERBIJ WORDT KENNISGEVING GEGEVEN dat Inora Life DAC (“Inora”), (de “Verzoeker”) met
maatschappelijke zetel te Two Park Place, Ground Floor, Hatch Street Upper, Dublin 2, op 27 juli
2020 bij de centrale bank van Ierland een aanvraag heeft ingediend ter goedkeuring, op grond van de
Assurance Companies Act 1909, de Insurance Act 1989, en de EU-regeling (Verzekering en
herverzekering) om het portfolio van verzekeringen naar Monument Life Insurance DAC (“MLIDAC”of
de “Verkrijger”) over te dragen, waarbij de polissen, contracten, activa en aansprakelijkheden, zoals
bepaald in de overdrachtsregeling (de “Regeling”), van Inora naar MLIDAC worden overgedragen.
EN VERDERE KENNISGEVING dat kopieën van het verzoekschrift en de daaraan gehechte bijlage
(inclusief de Regeling) en het rapport van de Onafhankelijk Actuaris (de “Overdrachtsdocumenten”)
allemaal beschikbaar zijn voor inzage van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) van
9 uur tot 17 uur op (i) de maatschappelijke zetel van de Verzoeker en MLIDAC op Two Park Place,
Hatch Street Upper, Dublin 2, en (ii) de kantoren van de advocaat van Verzoeker, Matheson, op 70
Sir John Rogerson's Quay , Dublin 2, voor een periode van ten minste 15 dagen vanaf de datum van
deze kennisgeving.Vanwege de Covid-19-beperkingen, moet u op voorhand een afspraak maken om
de documenten te raadplegen. Neem hiervoor contact op met Matheson (T:+353 (1) 232 2000, E:
Elaine.long@matheson.com) of Monument (T:+ 353 (1) 533 7065, E:
trevor.foley@monumentinsurance.com). Kopieën van de Overdrachtsdocumenten zullen kosteloos ter
beschikking worden gesteld aan elke polishouder van de Verzoeker of MLIDAC of elke persoon die
voldoende belang heeft bij de overdracht die dergelijke kopieën aanvraagt, en zijn ook online

beschikbaar voor inzage en/of download op https://www.inoralife.com en
https://www.monumentregroup.com/

EN VERDERE KENNISGEVING dat het genoemde Verzoekschrift door de Rechtbank van
Koophandel zal worden beoordeeld, op 15 december 2020 op Four Courts, Dublin 7, om 11 uur, of zo
spoedig mogelijk daarna.
Elke persoon die wenst te worden gehoord tijdens de hoorzitting van het genoemde verzoekschrift,
dient de advocaten van de Verzoeker, Matheson, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, (schriftelijk)
ter attentie van Elaine Long / Darren Maher, hiervan uiterlijk op de hoogte te stellen, voor 8 december
2020, van hun voornemen om te verschijnen op de genoemde hoorzitting en moet aan de genoemde
advocaat laten weten of hij voor of tegen het genoemde Verzoekschrift is en moet verder, voor de
genoemde datum en tijd, het dossier in de rechtbank indienen en aan de advocaten van de
Verzoekers het bewijs voorleggen door middel van een beëdigde verklaring waarop wordt voorgesteld
om op te vertrouwen tijdens de behandeling van het Verzoek door dergelijke persoon.
Datum: 14 september 2020
Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland

