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Innehållet i detta ”Informationsblad” 
 

 

Detta informationsblad förklarar vårt förslag att överföra hela 
livförsäkringsverksamheten i Harcourt Life Ireland dac (”HLI”) och 
Utmost Ireland dac (”UI”) till Utmost PanEurope dac (”UPE”). 

Detta är relevant för dig eftersom du har ett försäkringsbrev som 
tillhandahålls av ett av dessa bolag. 

Dess syfte är att underrätta försäkringstagarna om den föreslagna 
överföringen (även kallad systemen), förklara systemets viktiga 
aspekter och svara på vanliga frågor. Dokumentet består även en 
sammanfattning av den oberoende aktuariens rapport samt 
kontaktuppgifter om ytterligare information behövs.  

För enkel användning är dokumentet uppdelat i sex avsnitt enligt 
följande: 

AVSNITT 1 - Inledning 

AVSNITT 2 - Sammanfattning av föreslagen överföring  

AVSNITT 3 - Frågor och svar  

AVSNITT 4 - Den oberoende aktuariens rapport (Sammanfattning)  

AVSNITT 5 - En kopia på framställningsmeddelandet  

AVSNITT 6 - Kontaktuppgifter  



AVSNITT 1� 
Inledning  

Syftet med detta ”Informationsblad” är att informera dig om den föreslagna 
överföringen av livförsäkringsverksamheten i Harcourt Life Ireland dac (”HLI”) och 
Utmost Ireland dac (”UI”) till Utmost PanEurope (”UPE”) med sitt säte på Navan 
Business Park, Athlumney, Navan, Co Meath, C15 CCW8, Irland.  

Se avsnitt 2 i detta informationsblad för en sammanfattning av den föreslagna 
överföringen och detaljer om produktnamnen under vilka de överförande 
försäkringarna utfärdats. 

Livförsäkringarna som tillhandahålls av UPE kommer att förbli inom UPE efter överföring; 
produktnamnen på dessa försäkringsbrev ingår inte i avsnitt 2. 

Hur skyddas du? 

Rättsprocessen genom vilken livförsäkringsverksamheten kan överföras från en 
försäkringsgivare till en annan kräver domstolsgodkännande av överföringssystemet 
(”systemet”). Rättsprocessen beskrivs mer i detalj nedan.  

Informationsbladet är en del av rättsprocessen som syftar att säkerställa att 
försäkringstagarnas intressen skyddas och att de är fullständigt informerade om den 
föreslagna överföringen. Du behöver inte vidta några åtgärder med avseende på 
detta informationsblad eller den föreslagna överföringen men du har rätt att invända 
mot vad som föreslås (se F10 i avsnitt 3) och få dina invändningar beaktade som en 
del av rättsprocessen.  

Föreslaget är att alla försäkringsbrev, nedan kallade ”Överförande försäkringsbrev”, 
ska överföras från UI och HLI till UPE . Överföringen kommer att bli föremål för 
godkännande eller sanktion av tre domstolar: Irlands högsta domstol och hovrätterna 
i Jersey och Guernsey.  

Försäkringsbrev som innehas av UI-försäkringstagare som är bosatta i Jersey kommer 
att överföras enligt Jersey-systemet. Försäkringsbrev som innehas av UI- och HLI-
försäkringstagare som är bosatta i Guerney kommer att överföras enligt Guerney-
systemet. All andra försäkringsbrev som innehas av UI- och HLI-försäkringstagare 
(inklusive HLI-försäkringsbrev som innehas av personer bosatt i Jersey) kommer att 
överföras enligt det irländska systemet. 

I det här dokumentet hänvisar vi till alla 3 rättsprocesserna som systemen. 

När kommer överföringen att ske och hur påverkar den din 
försäkring? 

Med förbehåll för att alla nödvändiga myndighets- och domstolsgodkännanden 
förväntas systemet genomföras och den föreslagna överföringen träda ikraft den 31 
oktober 2019, eller så fort som möjligt därefter, ”Ikraftträdandedatumet”. 



För att genomföra överföringen måste vi följa en föreskriven process som omfattar ett 
antal viktiga skydd för försäkringstagarna. Dessa skydd omfattar: meddelande till 
försäkringstagare; inklusive att ge dem möjligheten att göra invändningar; samråd 
med relevanta tillsynsmyndigheter, inklusive Irlands centralbank, Guernsey Financial 
Services Commission och Jersey Financial Services Commission; en detaljerad översyn 
av överföringen av en oberoende aktuarie; och övervägande för godkännande av 
de relevanta domstolarna. 

När ditt försäkringsbrev överförs till UPE kommer du inte att uppleva någon märkbar 
skillnad i interaktionerna med din nya försäkringsgivare. Det kommer inte att ske några 
ändringar i villkoren för ditt försäkringsbrev.  

Hur ska du kontakta UPE efter att överföringen ägt rum? 

Se våra kontaktuppgifter nedan och observera att i vissa fall kommer våra e-
postadresser att ändras. Men våra telefonnummer kommer inte att ändras efter att 
överföringen ägt rum. 
 

Ursprunglig 
Försäkringsgivare 

Telefon E-post 

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

Augura Life Ireland  
+353 1 479 0066 

AUGURA@utmost.ie 

Aviva Life International Telefon Storbritannien: 0845 300 2114  
Telefon internationellt: +353 1 8028 494 
Italienska försäkringstagare +353 1 4765927 

clientservices@utmostwealth.ie 

AXA Life Europe/Utmost 
Ireland 

Telefon Storbritannien: 0845 6029281 info@utmostwealthsolutions.ie 

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

Scottish Mutual International +353 1 8044000 
+353 1 8044088 (tyska försäkringstagare) 
 
+353 1 6399 859 (ex- Phoenix) 

info@utmost.ie 

Union Heritage Life 1800-815001 UHL@utmost.ie 

 
Observera att du behöver bara hänvisa till en webbplats efter ikraftträdandedatumet 
www.utmostwealth.com  
 
Aktuariernas rapporter  
Såsom krävs enligt lag och för att skydda försäkringstagarnas intressen har en 
oberoende aktuarie granskat villkoren för den föreslagna överföringen. Denna 
granskning har genomförts av Fergal O’Shea (medlem i Irlands aktuariesamfund). Mr 
O’Shea är en Senior Director i Willis Towers Watson, ett försäkringsstatistiskt 



konsultföretag. Hans sammanfattande rapport för försäkringstagare om den 
föreslagna överföringen visas i avsnitt 4. Mr O’Shea har dragit slutsatsen att, med 
förbehåll för punkterna som anges i avsnitt 8.1 i hans sammanfattande rapport, skulle 
det inte bli någon väsentlig negativ inverkan på förmånssäkerheten för någon 
försäkringstagargrupp till följd av det föreslagna systemet och ingen 
försäkringstagargrupp skulle uppleva några minskade rimligen förväntade fördelar till 
följd av det föreslagna systemet. 
 
Rapporter om den föreslagna överföringen har också utarbetats av chefen för 
aktuariefunktion hos Utmost Irland dac och Harcourt Life Ireland dac, Sarah 
Johnston (medlem i aktuariesamfundet i Irland) och av chefen för aktuariefunktion 
hos Utmost PanEurope dac, Tomás Scullion (medlem i aktuariesamfundet i Irland).  
 
Mr Scullion har dragit slutsatsen att systemet inte skulle ha någon väsentlig negativ 
inverkan på säkerheten hos befintliga försäkringstagare i UPE och att rättvisa 
behandlingar av och rimliga fördelar för de befintliga försäkringstagarna i UPE inte 
skulle påverkas väsentligt av systemet.  

Mr Scullion har dragit slutsatsen att systemet inte skulle ha någon väsentlig negativ 
inverkan på säkerheten hos befintliga försäkringstagare i UI och HLI och att rättvisa 
behandlingar av och rimliga fördelar för de befintliga försäkringstagarna i UI och HLI 
inte skulle påverkas väsentligt av systemet.  

Kopior av rapporterna från cheferna för aktuariefunktion hos UI, HLI och UPE finns på 
vår webbplats, utmostwealth.com/portfolio-transfer. 
 
En kopia av den fullständiga rapporten som utarbetats av den oberoende aktuarien, 
som även har lämnats till centralbanken i Irland (Central Bank of Ireland, ”CBI”) och 
till den irländska högsta domstolen, Guernsey Financial Services Commission, 
Guernsey-domstolen, Jersey Financial Services Commission och Jersey-domstolen, 
finns också tillgänglig på vår webbplats. 

Ytterligare information om den föreslagna överföringen 
Om du har ytterligare frågor efter att ha läst igenom informationsbladet hittar du 
ytterligare information om kontaktuppgifterna i avsnitt 6 - Kontaktuppgifter. 

Ytterligare kopior av detta informationsblad finns tillgängliga kostnadsfritt på vår 
webbplats eller på begäran. All information om den föreslagna överföringen finns 
tillgänglig på vår webbplats.  

Följande information kommer också att finnas tillgänglig för granskning under normala 
öppettider på veckodagar (måndag till fredag utom helgdagar) fram till den 15 

oktober 2019 på UI, HLI och UPE:s kontor som anges i avsnitt 6 - Kontaktuppgifter och 
på begäran av våra advokater: Matheson, 70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, 
Irland, Jersey, på Carey Olsens kontor, 47 Esplanade, St. Helier JE1 0BD och i Guernsey 
på Carey Olsens kontor, Carey House, Les Banques, St Peter Port, GY1 4BZ: 
 

• Framställning till den irländska högsta domstolen inklusive systemens villkor 
• Framställan till Jersey-domstolen  
• Ansökan till Guernsey-domstolen  



• Detta informationsblad 
• Den oberoende aktuariens rapport 
• Rapporten från UPE:s chef för aktuariefunktion; 
• Rapporterna från UI:s och HLI:s chefer för aktuariefunktion; 



AVSNITT 2 - Sammanfattning av föreslagen 
överföring  

 
 
Inledning 
 
Detta avsnitt sammanfattar villkoren för den föreslagna överföringen av 
livförsäkringsverksamheten för UI och HLI till UPE.  

Den föreslagna överföringen kräver inte försäkringstagarnas samtycke men måste 
godkännas av den irländska högsta domstolen, Jersey- och Guernsey-domstolarna 
innan överföringen kan ske. En framställan (eller ansökan) presenterades av 
direktörerna för UI och HLI till den irländska högsta domstolen den 29 juli 2019 som bad 
den irländska högsta domstolen att godkänna det irländska systemet. Denna 
ansökan kommer att behandlas av den irländska högsta domstolen den 15 oktober 
2019. Den irländska högsta domstolen kommer att höra från alla berörda personer 
som den anser har rätt att bli hörda (inklusive försäkringstagare) och godkänna det 
irländska systemet om man anser att ingen tillräcklig invändning har gjorts.  

Om det irländska systemet godkänns av den irländska högsta domstolen, och 
därefter Jersey- och Guernsey-planerna godkänns av Jersey- och Guernsey-
domstolarna, kommer systemen samtidigt att träda ikraft på ikraftträdandedatumet. 
Datumbekräftelse för prövningen av godkännandet i den irländska högsta domstolen 
kommer att offentliggöras i avsnittet om rättsliga meddelanden i minst två irländska 
och brittiska dagstidningar och på den utnämnda överföringswebbplatsen – se 
avsnitt 5 – Meddelanden om framställningen. Bekräftelse av datumet för prövningen 
av godkännandet i Jersey-domstolen kommer att publiceras i Jersey Gazette. 
Bekräftelse av datumet för prövningen av godkännandet i Guernsey-domstolen 
kommer att publiceras i Guernsey La Gazette Officielle vid minst två tillfällen. 

 
Överförande verksamhet 
 
Alla försäkringsbrev som för närvarande tillhandahålls av UPE kommer att förbli på 
plats och kommer inte att påverkas av systemet. 
 
Följande tabeller visar produkttyperna som överförs från UI och HLI till HLI på 
ikraftträdandedatumet. För tydlighetens skull grupperar tabellen produkterna per den 
ursprungliga försäkringsgivaren.  

UI 
Ursprunglig 
försäkringsgivare Produkttyp Försäkringar 
Aviva Life International 
(”ex-Aviva”) Internationella vinstutdelande 2,204 
  Internationell portföljobligation 301 
  Internationell investmentobligation 701 



  Internationell kärnfondsobligation 658 
  Grundportfölj 695 
AXA Life Europe 
(”ex-ALE”) Arvplaneringssobligation 19 
  Urvals- och överlåtelseobligation 961 
  Irländskt arv 17 
Aegon Ireland 
(”ex-AI”) Flexibel investeringsplan 89 
  Privat kundportfölj 1,292 
  Penningmarknadsportfölj 45 
  Dublin investmentobligation 529 
  Förmögenhetsplaneringskonto 141 
  Förmögenhetsförvaltningsportfölj 4,599 
Summa   12,251 

 

HLI 
Ursprunglig 
försäkringsgivare Produkttyp Försäkringar 

Scottish Mutal  
International 
(”ex-SMI”) 

Investeringsobligation 912 
Portföljobligation 73 
Vinstutdelande obligation 231 
Selexis 7 
Flexibel investeringsplan 51 
Arvsplan 323 
Pensionsplan 553 

  Terminsförsäkring 51 

Augura Life Ireland 
(”ex-ALI”) 

Personlig portföljobligation 767 
Anslutet avtal 1,194 
Traditionell livförsäkringspolicy 131 

Harcourt Life 
Assurance 
(”ex-HLA”) 

Exekutiv pensionsplan 28 
Investeringsobligation 482 
Endast investeringsverksamhet 
(förvaltares investeringsplan) 54 
Personlig pensionsplan 56 
Godkänd pensionsfond 45 
Godkänd minsta pensionsfond 13 
Uppköpsobligation 5 
Ytterligare frivilligt bidrag 1 

Union Heritage Life 
(”ex-UHL”) 

Traditionell livförsäkring 91 
Olycksfallsförsäkring 69 
Termin 31 

Summa   5,168 



 
Vi hänvisar härefter till ovan angivna sorters försäkringsbrev som ”överförande 
verksamhet”. 
 
Överförande tillgångar och skulder 
 
Det förväntas att tillgångarna och skulderna för överförande verksamheten kommer 
att överföras till UPE kl. 23:59 den 31 oktober 2019, ”ikraftträdande tidpunkten” (31 
oktober 2019 är ”ikraftträdandedatumet”).  
 
I den utsträckning att eventuella tillgångar eller skulder som ingår i överförande 
verksamheten inte överförs på ikraftträdandedatumet kommer dessa tillgångar eller 
skulder att hållas i en stiftelse på UPE:s räkning av det bolag där de för närvarande 
befinner sig tills överföringen kan utföras. Alla parter kommer att vidta alla åtgärder 
för att säkerställa att överföringen av tillgångar och skulder kan äga rum i sin helhet 
vid ikraftträdandedatumet. 
 
UPE:s framtida verksamhet 
 
Framtida verksamheter avseende befintliga UPE-försäkringsbrev och överförande 
försäkringsbrev kommer inte att påverkas av överföringen. 
 
Villkoren för alla överförande försäkringsbrev förblir oförändrade efter överföringen. 
Efter ikraftträdandedatumet kommer UPE att behandla försäkringsbreven på samma 
sätt som UI och HLI före ikraftträdandedatumet. Om din försäkring är ansluten till en 
finansiell rådgivare kommer förhållandet att vara kvarstå.  
 
Administration av överförande försäkringsbrev från och med 
ikraftträdandedatumet 
 
Införda arrangemang före överföringen för administration av överförande 
verksamhet kommer att bli kvar på plats efter överföringen.  
 
För UI-försäkringsbrev varumärks all produktlitteratur för närvarande ”Utmost Wealth 
Solutions” och detta kommer att förbli detsamma efter överföringen.  
  
För HLI-försäkringsbrev kommer du att märka att produktlitteratur, formulär och 
dokumentation kommer att visa varumärket Utmost Wealth Solutions efter 
överföringen. 
 
Efter överföringen kommer all produktlitteratur som utfärdas för överförande 
försäkringsbrev att identifiera UPE som din försäkringsgivare. Äldre dokument kommer 
inte att få nya varumärken eller återutfärdas. 
 
Onlinetjänster 
 
Efter överföringen kommer nuvarande online information och tjänster på plats för UI-
försäkringsbrev (genom www.utmostwealth.com och www.utmostwealth.ie) och HLI-



försäkringsbrev (genom www.harcourtlife.ie) att nås genom ett nytt kundsupport-
område på utmostwealth.com/customer-support webbplatsen.  
 
Det nya kundsupportområdet kommer att tillhandahålla information baserat på ditt 
specifika försäkringsbrev. Du kommer att tillhandahållas relevanta kontaktuppgifter, 
litteratur och länkar till säkra webbplatser, om det är relevant för ditt försäkringsbrevs 
produkttyp. Avsikten är inte att tillgängliggöra nya onlinetjänster utan snarare för att 
säkerställa att alla tjänster som du har tillgång till före överföringen kommer att finnas 
tillgängliga för dig efteråt. 
 
Fondförsäkringar  
 
Om ditt försäkringsbrev tillåter investeringar i fondförsäkringar fastställs dina förmåner 
med hänvisning till resultatet av fondförsäkringar som du eller din auktoriserade 
rådgivare har valt. Investeringar som tilldelas dessa fondförsäkringar överförs av 
systemet. Fondförsäkringarna fortsätter att förvaltas av UPE på precis samma sätt som 
de förvaltades av UI och HLI före ikraftträdandedatumet. Vidare kommer 
genomförandet av systemet inte att ha någon inverkan på fondförsäkringarnas 
investeringsstrategi. 
 
Om ditt försäkringsbrev för närvarande använder tjänster av en diskretionär 
fondförvaltare, plattform eller förmyndare kommer dessa arrangemang att finnas kvar 
på plats efter överföringen. 
 
Vissa av de överförande försäkringsbreven är investerade i investeringar som är 
varumärkta som Utmost Ireland-fonder. Dessa specifika investeringsfonder kommer att 
omvarumärkas som UPE-fonder efter att den föreslagna överföringen har genomförts. 
Investeringsstrategin och investeringarna i dessa fonder påverkas emellertid inte av 
genomförandet av systemen. 

Ytterligare enskilda premier, traditionella premier och 
fordringar 
 
Om du har en vanlig premieprodukt (detta är relevant för vissa ex-UHL-, ex-ALI- eller 
ex-AI-försäkringsbrev) kommer UPE fortsätta att acceptera regelbundna bidrag efter 
överföringen. Om det behövs kommer vi att kontakta dig efter domstolsförhandlingen 
för att uppdatera ditt direktdebiteringsmandat så att UPE kan fortsätta debitera dina 
premier.  

För ex-HLA-försäkringsbrev som för närvarande tillåts ta emot premiebidrag fortsätter 
även detta att vara fallet efter överföringen.  

Eventuella transaktioner inklusive regelbundna uttag, rådgivningsavgifter och andra 
fordringar som pågår av UI eller HLI på överförande datumet kommer att slutföras av 
UPE efter överföringen.  
 
Detta innebär också att eventuella ytterligare enskilda eller regelbundna premier som 
betalas till UI eller HLI omedelbart före ikraftträdande datumet kommer att falla till UPE 
efter det datumet om de inte behandlas före ikraftträdande datumet.  



 
Kostnaderna för systemen 
 
Kostnaderna för genomförandet av systemen kommer att bäras av UPE.  
 
Guernsey-systemet (innefattar UI, HLI och UPE) 
 

Det finns ett antal överförande försäkringsbrev som ingåtts med försäkringstagare som 
är bosatta i Guernsey. Till följd av detta kommer Guernsey-domstolens godkännande 
att sökas för Guernsey-systemet. Guernsey-systemet kommer att baseras på och 
införliva villkoren i det irländska systemet. Godkännandet av Guernsey-domstolen 
kommer att sökas efter prövningen i den irländska högsta domstolen avseende det 
irländska systemet.  

Du kan erhålla kopior (kostnadsfritt) av dokument som hänför sig till Guernsey-systemet 
och en kopia av ansökan till Guernsey-domstolen under vanlig kontorstid på Carey 
Olsens kontor, Carey House, Les Banques, St Peter Port, GY1 4BZ, Guernsey.  
 
Jersey-systemet (innefattar UI och UPE) 
 

Det finns ett antal överförande försäkringsbrev som ingåtts med försäkringstagare som 
är bosatta i Jersey. Till följd av detta kommer godkännande från Jersey-domstolen 
sökas för Jersey-systemet som kommer att baseras på och införliva villkoren i det 
irländska systemet. Godkännandet av Jersey-domstolen kommer att sökas efter 
prövningen i den irländska högsta domstolen avseende det irländska systemet.  

Du kan erhålla kopior (kostnadsfritt) av dokument som avser Jersey-systemet och en 
kopia av representationen till Jersey-domstolen under vanlig kontorstid hos Carey 
Olsen, 47 Esplanade, St Helier JE1 0BD, Jersey.  
 
Dokumenten avseende både Jersey och Guernsey-systemen kommer också att 
finnas tillgängliga kostnadsfritt på vår webbplats (se avsnitt 6 - Kontaktuppgifter). 
 
 



AVSNITT 3 - Frågor och svar  
 

 

F1 Varför sker denna överföring? 

S1 Företagen som är involverade i överföringen är en del av Utmost Ireland-
koncernen. Sammanslagningen av livförsäkringsbolagen genom en portföljöverföring 
för att skapa en enda irländsk försäkringsgivare har ett antal förmåner som inkluderar 
operativa och kapitaleffektiviteter. Överföringen förväntas skapa en effektivare och 
mer robust verksamhet som ytterligare förbättrar sin förmåga att uppfylla 
försäkringstagarnas förväntningar och för att behandla dem rättvist. 
 
F2 Vad kommer mitt försäkringsbolag att kallas efter överföringen? 

S2 Med förbehåll för att nödvändiga domstolsgodkännanden erhålls kommer ditt 
försäkringsbrev att överföras till Utmost PanEurope dac, på ikraftträdandedatumet. 
Verksamheten kommer att bedrivas av Utmost PanEurope dac med namnet och 
varumärket ”Utmost Wealth Solutions”. 

F3 Behöver jag vidta några åtgärder? 

S3 Nej. 

F4 Vem kontaktar jag om jag har några frågor om den föreslagna överföringen? 

S4 Om du har några frågor kan du ringa hjälplinjen på +353 1 5252 636 eller om du har 
ett försäkringsbrev som ursprungligen utfärdats av Aviva Life International och talar 
italienska ringer du +353 1 4765927 eller om du har ett försäkringsbrev som 
ursprungligen utfärdats av Scottish Mutual International och talar tyska ringer du +353 
1 8044 088 eller annars kan du kontakta din finansiella rådgivare. 

F5 Måste jag rösta på förslagen? 

S5 Nej, förslagen är inte föremål för omröstning. De behöver emellertid godkännas av 
högsta domstolen i Irland. Godkännande av högsta domstolen i Irland för det 
irländska systemet, godkännande av hovrätten i Jersey för Jersey-systemet och 
godkännande av Guernsey-systemet av hovrätten i Guernsey för Guernsey-systemet 
krävs för att överföringarna ska kunna fortskrida. 

F6 Kommer förslagen att påverka mina förmåners säkerhet? 

S6 Den oberoende aktuarien har beaktat systemets inverkan på säkerheten av dina 
förmåner. Han har dragit slutsatsen att, med förbehåll för att den uppfylls före 
systemen träder ikraft, att Utmost PanEurope, Utmost Ireland och Harcourt Life Ireland 
har åtgärdat punkterna som anges i avsnitt 8.1 i hans sammanfattande rapport, skulle 
inte systemet ha någon väsentlig negativ inverkan på dina förmåners säkerhet. 
 
F7 Blir det några skattemässiga konsekvenser som orsakas av överföringen av mitt 
försäkringsbrev? 



S7 Baserat på nuvarande skattelagstiftning bör inte överföringen ha någon negativ 
inverkan på försäkringstagarens skattemässiga behandling av överförande 
försäkringsbrev. Försäkringstagare kan kontakta sina skatterådgivare om de har några 
tvivel om deras personliga skatteförhållanden. 

F8 Har den förväntade inverkan på den föreslagna överföringen på mitt 
försäkringsbrev granskats av någon oberoende part från försäkringsbolagen som 
föreslår överföringen? 

S8 Ja, för att försäkringsverksamheter ska tillåtas överföras mellan försäkringsbolag 
finns ett lag- och tillsynskrav om att en oberoende aktuarie måste överväga och 
rapportera om den föreslagna överföringen. Vi har inkluderat en sammanfattning av 
den oberoende aktuariens rapport, i AVSNITT 4 i informationsbladet. Fergal O’Shea, 
den oberoende aktuarien, har dragit slutsatsen att, med förbehåll för att den uppfyllts 
innan förslaget träder i kraft, att Utmost PanEurope, Utmost Ireland och Harcourt Life 
Ireland har behandlat punkterna som anges i avsnitt 8.1 i hans sammanfattande 
rapport, att det inte finns någon väsentlig negativ inverkan på förmånernas säkerhet 
för någon försäkringstagargrupp (inklusive försäkringstagare från Jersey och 
Guernsey) som resultat av föreslagna system och inga försäkringstagare (inklusive 
försäkringstagare från Jersey och Guernsey) kommer att drabbas av några 
minskningar av rimligt förväntade förmåner som resultat av föreslagna system. Den 
oberoende aktuarien kommer att bevara förslagen som granskas fram till 
prövningsdatumet inför högsta domstolen i Irland. 

En ytterligare skyddsåtgärd som skyddar ditt intresse är att den föreslagna 
överföringen endast kommer att äga rum efter att den har prövats och godkänts av 
högsta domstolen i Irland (och godkänts av Jersey-domstolen avseende innehavare 
av UI:s överförande försäkringsbrev för personer bosatta i Jersey och Guernsey-
domstolens godkännande för innehavare av överförande försäkringsbrev för 
personer bosatta i Guernsey), efter meddelande av och engagemang med CBI och 
andra tillsynsmyndigheter som CBI är skyldig att samråda med.  

F9 Varför krävs godkännande av Irlands högsta domstol? � 

S9 Bestämmelserna enligt irländsk lag (särskilt avsnitt 13 i försäkringsbolagslagen 1909 
och 36 § försäkringslagen 1989) föreskriver att den irländska högsta domstolens 
godkännande krävs för att den föreslagna överföringen ska kunna äga rum. Den 
föreslagna överföringen kommer inte att godkännas om inte den irländska högsta 
domstolen övertygas om att alla försäkringstagares intressen kommer att förbli 
opåverkade av den föreslagna överföringen och kraven i tillämplig lagstiftning har 
uppfyllts. Försäkringstagare är berättigade att besöka den irländska högsta 
domstolen på förhandlingsdagen, då den irländska högsta domstolens 
godkännande till det irländska systemet kommer att sökas, för att invända personligen 
eller genom sitt juridiska ombud. 

Eftersom även vissa UI överförande försäkringsbrev har ingåtts med personer bosatt i 
Jersey krävs ett godkännande av Jersey-domstolen för Jersey-systemet enligt 
försäkringverksamhetslagen (Jersey) 1996, i dess ändrade lydelse.  

Dessutom, på grund av ett antal överlåtande försäkringsbrev ingåtts med personer 
bosatta i Guernsey krävs ett godkännande av Guernsey-domstolen för Guernsey-
systemet, enligt ett försäkringverksamhetslagen (Bailiwick of Guernsey) 2002.  



F10 Kan jag invända mot den föreslagna överföringen? � 

S10 Ja, du har rätt att invända till systemet personligen eller via ditt juridiska ombud. 
Försäkringstagare bör först granska uppgifterna i detta informationsblad. Om du 
därefter vill invända mot den föreslagna överföringen har du rätt att besöka den 
irländska högsta domstolen på förhandlingsdagen då godkännande av den 
irländska högsta domstolens ska sökas till det irländska systemet (schemalagt den 15 

oktober 2019).  

Om du vill höras vid förhandlingen av framställningen ska du (1) underrätta våra 
advokater Matheson, 70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Irland, om denna avsikt 
skriftligen med hänvisningen ’GCA/TT/661794-114’, (till adressaten Gráinne Callanan) 
och (2) lämna in en edlig förklaring som anger din invändning med bevis som styrker 
detta, till High Court Central Office i Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, och lämna in 
en kopia på den edliga förklaringen till advokaterna Matheson senast kl. 17.00 minst 
fem arbetsdagar före domstolens prövning.  
 
HLI-försäkringstagare som är bosatta i Jersey har rätt att invända genom att 
meddela våra advokater Matheson med hjälp av uppgifterna i föregående avsnitt.  
 
UI-försäkringstagare som är bosatta i Jersey har rätt att invända i Jersey-domstolen. 
Om du vill invända meddelar du Carey Olsen, 47 Esplanade, St Helier JE1 0BD, 
Jersey, skriftligen med hänvisning till ”1069539.001”, senast kl. 17.00, minst fem 
arbetsdagar före domstolens prövning. Prövningen av godkännandet i Jersey-
domstolen är schemalagt den 28 oktober 2019 och du har rätt att delta personligen 
eller genom att skicka ett ombud. Observera att din rätt att delta i 
domstolsförhandlingen och invända personligen inte påverkas om du inte har 
meddelat oss före prövningen. 
 
UI- och HLI-försäkringstagare som är bosatta i Guernsey har rätt att invända i 
Guernsey-domstolen. Om du vill invända meddelar du Carey Olsen, PO Box 98, 
Carey House, Les Banques, St Peter Port, GY1 4BZ, Guernsey, skriftligen med 
hänvisning till ”K Friedlaender 1069539.0002”, helst senast 11 oktober 2019, minst fem 
arbetsdagar före domstolens prövning. Prövningen av godkännandet i Guernsey-
domstolen är schemalagt den 22 oktober 2019 och du har rätt att delta personligen 
eller genom att skicka ett ombud. Observera att din rätt att delta i 
domstolsförhandlingen och invända personligen inte påverkas om du inte har 
meddelat oss före prövningen. 
 

F11 Kommer förslagen automatiskt att genomföras?  

S11 Nej. Den föreslagna överföringen kommer endast att genomföras om den 
godkänns av respektive domstol. Domstolarna kommer endast godkänna 
ändringarna om de är nöjda med att förslagen är lämpliga, rättvisa mot 
försäkringstagarna och uppfyller relevanta rättskrav. För att göra detta kommer 
domstolarna att överväga den oberoende aktuariens slutsatser och notera om det 
har gjorts några invändningar från relevanta tillsynsmyndigheter. Invändningar från 
försäkringstagare kommer också att beaktas.  

 
F12 Hur får jag veta om domstolen har godkänt den föreslagna överföringen? 



S12 Efter domstolsförhandlingen kommer vi att publicera att systemet har godkänts 
(och till följd av detta har genomförts) genom offentliggöranden i dagstidningar och 
på vår webbplats (se avsnitt 6 – Kontaktuppgifter). Du behöver inte vidta några 
åtgärder till följd av överföringen.  

F13 Kommer jag att behålla mitt befintliga försäkringsbrev efter överföringen?  

S13 Ja, dina befintliga försäkringshandlingar behöver inte ändras och inte heller 
behöver nya försäkringsbrev utfärdas. � 

F14 Kommer min försäkring att förbli densamma efter överföringen? � 

S14 Ja. Det kommer inte att ske några ändringar i villkoren för ditt försäkringsbrev. � 

F15 Kan jag ändå göra ändringar till mitt försäkringsbrev eller utnyttja eventuella 
alternativ som finns tillgängliga enligt min försäkring?� 

S15 Ja, med förbehåll för de gällande villkoren i din försäkring, som inte ändras till följd 
av överföringen.  

F16 Kommer överföringen att resultera i en förändring av investeringarna som min 
försäkring investeras i? 
 
S16 Nej. Inga förändringar kommer att ske i den underliggande fondsstrategin för ditt 
försäkringsbrev men du kommer märka att alla Utmost Ireland-varumärken 
fondnamn kommer att ändras vid eller närmare överföringsdatumet. 
 
F17 Kommer jag kunna utföra bidragsbetalningar till min försäkring efter överföringen? 

S17 Om din försäkring tillåter bidragsbetalningar för närvarande kommer du att kunna 
fortsätta att utföra dem efter överföringen i enlighet med villkoren för ditt 
försäkringsbrev.�  

F18 Jag betalar regelbundna premier till min försäkring. Kommer jag behöva 
genomföra ett nytt direktdebiteringsmandat? 
 
S18 Nej, ditt direktdebiteringsmandat kommer att vara giltigt efter systemets 
ikraftträdandedatum och dina premier kommer att debiteras som vanligt. Om detta 
ändras meddelar vi dig skriftligen separat. Efter systemets ikraftträdandedatum 
kommer du att debiteras av Utmost PanEurope. Du kommer att se detta namn på 
ditt konto istället för din ursprungliga leverantör. 
 
F19 Jag har fått det här informationsbladet men min försäkring har avbrutits. Behöver 
jag göra något?� 

S19 Om din försäkring inte längre gäller behöver du inte vidta några åtgärder och du 
kan ignorera detta meddelande. 

F20 Vad händer om domstolarna inte godkänner överföringen?  

S20 Om den föreslagna överföringen inte godkänns av den berörda domstolen 
kommer ditt försäkringsbrev att förbli hos din befintliga försäkringsgivare. � 



F21 Varför har jag fått mer än ett informationsblad? 

S21 Om du har mer än ett försäkringsbrev med UI eller HLI kan du få mer än en kopia 
av detta informationsblad.  

F22 Varför har jag fått ett informationsblad fastän jag inte längre har något 
försäkringsbrev? 

S22 Om du inte längre har något försäkringsbrev borde du inte ha fått det här 
informationsbladet och vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.  



AVSNITT 4 - Den oberoende aktuariens 
sammanfattningsrapport  

 

 
Den här sidan är avsiktligen tom. 
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Rapport från oberoende aktuarie  

Sammanfattning av rapporten från oberoende aktuarie om det föreslagna 
överföringssystemet för införlivande i försäkringstagarens 
informationsblad. 

12 juli 2019 

Innehållsförteckning 
Avsnitt 1 : Inledning 
Avsnitt 2 : Bakgrund till UPE, UI och HLI 
Avsnitt 3 : Systemens huvudfunktioner 
Avsnitt 4 : Solvensposition före systemtillämpning 
Avsnitt 5 : Systemens inverkan på UPE-försäkringstagare 
Avsnitt 6 : Systemens inverkan på HLI-försäkringstagare 
Avsnitt 7 : Systemens inverkan på UI-försäkringstagare 
Avsnitt 8 : Sammanfattning och övergripande slutsatser 
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 Avsnitt 1 : Inledning 

Tillämpningsområdet för rapporten från oberoende aktuarie 
1.1 Rapporten från oberoende aktuarie har utarbetats med avseende på systemen som ska 

framläggas till Högsta Domstolen i Irland, domstolarna i Guernsey och Jersey (gemensamt 
”Systemen”) för överföring av försäkringsbreven från Utmost Ireland dac1 (”UI”) och Harcourt 
Life Ireland dac (”HLI”) till Utmost PanEurope dac (”UPE”) i enlighet med kravet på en rapport 
från oberoende aktuarie i Irland, Guernsey och Jersey. Som oberoende aktuarie är jag skyldig 
att undersöka följderna och potentiella konsekvenser av den föreslagna överföringen. I 
synnerhet måste jag överväga systemens konsekvenser gällande säkerheten för 
försäkringstagarnas förmåner och inverkan på förmånerna som slutligen ska utbetalas. 

1.2 Rapporten från oberoende aktuarie beaktar systemens följder för försäkringstagarna i UI och 
HLI (försäkringstagare vars försäkringsbrev ska överföras till UPE enligt systemet) och för 
försäkringstagarna i det mottagande företaget (UPE). Jag har endast övervägt de föreslagna 
systemen och har inte övervägt några alternativa system. Denna rapport jämför 
livförsäkringstagarnas ställning för de tre bolagen efter genomförandet av systemen mot 
ställningen om systemen inte skulle tillämpas.  

1.3 Rapporten (”Sammanfattningsrapporten”) är en sammanfattning av min oberoende 
aktuarierapport avseende de föreslagna systemen. 

Bakgrund 
1.4 Utmost-koncernen (”UGC”), som tidigare kallades Life Company Consolidation-koncernen 

(”LCCG-koncernen”), är en Guernsey-baserad finansiell tjänstekoncern som är verksam inom 
den europeiska livförsäkringssektorn. Dess huvudsakliga verksamhet är förvärv och 
konsolidering av livförsäkringsverksamheter i Europa tillsammans med en målinriktad strategi 
för nya affärsmöjligheter.  

1.5 UPE, tidigare Generali PanEurope dac, förvärvades av LCCG under 2018. UPE:s verksamhet 
omfattar enskilda fondförsäkringar och traditionella försäkringar, anställningsförmåner samt en 
mindre portfölj med tyska rörliga livräntor.  

1.6 HLI, tidigare Scottish Mutual International Limited, består av fyra enskilda affärsverksamheter 
– den tidigare verksamheten Scottish Mutual International (”SMI”), den tidigare verksamheten 
Union Heritage Life (”UHL”), det tidigare verksamheten Augura Life Ireland (”ALI”) och den 
tidigare verksamheten Harcourt Life Assurance (”HLA”). HLI:s verksamhet omfattar enskilda 
fondförsäkringar och traditionella försäkringar, vinstutdelande verksamhet och ideell 
verksamhet (termins-, liv- och kapitalförsäkringar) gemensamt kallat ”HLI överförande 
verksamhet”.  

1.7 UI, tidigare Aviva Life International Ltd, består av tre enskilda affärsverksamheter, det tidigare 
Aviva Life International Ltd (”Aviva”), den tidigare verksamheten AXA Life Europe (AXA) och 
den tidigare verksamheten Aegon Ireland plc 2 (”Aegon”). UI:s verksamhet består av enskilda 
fondförsäkringar och traditionella försäkringar och vinstutdelande verksamhet som gemensamt 
kallas ”UI överförande verksamhet”.  

                                                 
1 Utnämnt verksamhetsbolag  
2 Aegon Ireland plc köptes av Athora Life Re Ltd (omdöpt till Athora Ireland plc) och därefter förvärvades en del av Aegon 
Ireland plc-verksamheten av UGC. 
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1.8 Det föreslås att alla försäkringsbrev i UI:s överförande verksamhet och alla försäkringsbrev i 
HLI:s överförande verksamhet, gemensamt kallade överförande försäkringsbrev, kommer att 
överföras till UPE vid ikraftträdande tidpunkten genom ett överföringssystem (”det irländska 
systemet”) godkänt av högsta domstolen i Irland (”den irländska domstolen”). I överförande 
verksamhet ingår försäkringsbrev som har sålts till personer bosatta i Jersey (”Jersey-
försäkringsbreven”). I den utsträckning Jersey-försäkringsbreven faller inom ramen för lagen 
om försäkringsverksamhet (Jersey) 1996, i dess ändrade lydelse (Jersey försäkringslag), 
kommer Jersey-försäkringsbreven inte att överföras till UPE enligt villkoren i det irländska 
systemet, utan kommer istället att överföras enligt Jersey-systemet för överföring (”Jersey-
systemet”) i enlighet med den ändrade försäkringslagen i Jersey. Per den 31 december 2018 
hade UI 560 försäkringsbrev som hade ingåtts med personer bosatta i Jersey. Medan HLI 
även hade tio försäkringsbrev per den 31 december 2018 som tecknats med försäkringstagare 
bosatta på Jersey (varav två stycken senare återköpt), förstår jag att man föreslår att dessa 
försäkringsbrev övergår till det irländska systemet (Irish Scheme), till skillnad från Jersey-
systemet (Jersey Scheme), eftersom HLI inte har något tillstånd enligt Jerseys försäkringslag. 
Jag förstår att denna fråga har tagits upp hos Jersey Financial Services Commission och 
kommer också att framföras hos Jerseys och Irlands domstolar. Efter att ha granskat Jersey-
systemet anser jag att Jersey-systemet införlivar och återspeglar det irländska systemet. 
Jersey-systemet blir föremål för godkännande av Royal Court of Jersey (”Jersey-domstolen”). 

1.9 Ytterligare, i överförande verksamhet ingår försäkringsbrev som har sålts till personer bosatta i 
Gurnsey (”Gurnsey-försäkringsbreven”). Guernsey-försäkringsbreven kommer inte att 
överföras till UPE i enlighet med villkoren i det irländska systemet, utan kommer istället att 
överföras enligt Guernsey-systemet för överföring (”Guernsey-systemet”) enligt lagen om 
försäkringsverksamhet (Bailiwick of Guernsey) 2002 (”Guernsey försäkringslag”), i dess 
ändrade lydelse. Per den 31 december 2018 existerade 354 försäkringsbrev som hade ingåtts 
med, och för närvarande innehavda av, personer bosatta i Gurnsey. Efter att ha granskat 
Gurnsey-systemet anser jag att Gurnsey-systemet införlivar och återspeglar det irländska 
systemet. Gurnsey-systemet blir föremål för godkännande av Royal Court of Gurnsey 
(”Gurnsey-domstolen”). 

1.10  Det irländska systemet, Jersey-systemet och Guernsey-systemet kommer gemensamt att 
hänvisas till i denna rapport som ”Systemen”. 

1.11  Uppbyggnaden av UHIL före de föreslagna systemen anges i diagram 1.1 nedan och den 
planerade strukturen efter de föreslagna systemen visas i diagram 1.2 nedan. Utmost 
Bermuda är för närvarande ett direkt dotterbolag till HLI: 
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Diagram 1.1 - UHIL-strukturen före överföring 

 

Diagram 1.2 - UHIL-strukturen efter överföring 

 

1.12  De respektive styrelserna för UPE, UI och HLI har godkänt utkastet till systemen, med 
förbehåll för kraven från; Centralbanken i Irland (”CBI”); Jersey-kommissionen för finansiella 
tjänster; Guernsey-kommissionen för finansiella tjänster; den irländska domstolens 
godkännande avseende det irländska systemet; Guernsey-domstolens godkännande 
avseende Guernsey-systemet och Jersey-domstolens godkännande avseende Jersey-
systemet. 
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Oberoende aktuaries roll 
1.13  Enligt paragraf 13 i Försäkringsbolagslagen 1909 (”lagen”) kräver ett system som innehåller 

hela eller delar av den livförsäkringsverksamhet som försäkras av ett försäkringsbolag och ska 
överföras till ett annat organ den irländska domstolens godkännande. 

1.14  Den irländska domstolen kommer att överväga det irländska systemet på grundval av en 
framställan från en eller båda parterna. Framställningen måste åtföljas av en rapport om 
systemets villkor från en oberoende aktuarie. 

1.15  Aktuariens standardutövande LA-6 (Actuarial Standard Practice (”ASP LA-6”), ”Överföring av 
långsiktig verksamhet hos ett auktoriserat försäkringsbolag – Den oberoende aktuariens roll”, 
utfärdat av Aktuariesamfundet (Society of Actuaries) i Irland, beskriver den oberoende 
aktuariens lagstadgade och yrkesmässiga ansvar. 

1.16  Jag har gemensamt utsetts av UPE, UI och HLI att agera som oberoende aktuarie i samband 
med systemen. ”Systemen” avser överförande system, vilka är juridiska handlingar som anger 
villkoren för den föreslagna överlåtelsen från UI och HLI till UPE. Jag har endast övervägt de 
föreslagna systemen och har inte övervägt några alternativa system  

1.17  Jag är medlem i Aktuarieförbundet (Societies of Actuaries) i Irland. Jag är Senior Director på 
Willis Towers Watson (Irland) Limited (”Willis Towers Watson”) med kontor beläget på Elm 
Park, Merrion Road Dublin 4, Irland. Jag har ingen personlig anslutning till UPE, UI eller HLI. 
Tidigare har en kollega inom Willis Towers Watson, vid ett antal överlåtelser av verksamheter 
för bolag som ägs av UHIL, agerat som oberoende aktuarie i samband med överföringar under 
2017 och 2018 (nämligen överföring av en affärsverksamhet från AXA till UI, en 
affärsverksamhet från Athora till UI och ett antal samtidiga överlåtelser från tre bolag som ägs 
av Utmost Holdings Ireland Limited till HLI). Andra konsulter inom Willis Towers Watson har 
arbetat för och utfört konsulttjänster för UGC i Storbritannien, men det arbetet hade inte någon 
koppling till den föreslagna överföringen som diskuteras i denna rapport.  

1.18  Denna rapport tillämpas på samma sätt för livförsäkringsverksamheten som består av 
försäkringsbrev utfärdat till personer bosatta i Guernsey och försäkringsbrev som omfattas av 
Jersey-systemet. Den kan därför användas för att uppfylla kravet om en rapport från en 
oberoende aktuarie på villkoren för Jersey-systemet och villkoren för Guernsey-systemet. 

Information som denna rapport baseras på 
1.19  I samband med utarbetandet av den oberoende aktuarierapporten och denna 

sammanfattningsrapport har jag fått information från UI, HLI och UPE för att bedöma vilken 
inverkan det föreslagna systemet kommer att ha på deras försäkringstagare. Fullständig 
information om uppgifterna som tillhandahållits mig ingår i den oberoende aktuarierapporten.  

1.20  Ytterligare har mitt team och jag deltagit i ett antal möten med ledningen inom UPE, UI och 
HLI. Dessa omfattade möten med cheferna för aktuariefunktion inom UPU, UI och HLI. 

Tillit och begränsningar 
1.21  Denna sammanfattningsrapport är föremål för tillit och begränsningar som anges i den 

oberoende aktuarierapporten, och i den utsträckning som lagen tillåter är användningen av 
den oberoende aktuarierapporten föremål för villkoren, inklusive ansvarsbegränsningen, som 
anges i vår arbetsredogörelse daterad 03 maj 2019.  



6 

12 juli 2019    

1.22  Syftet med den oberoende aktuarierapporten och denna sammanfattningsrapport är att 
fastställa min bedömning av de förväntade följderna av de föreslagna systemen på långsiktiga 
försäkringstagare hos UI, HLI och UPE och ska inte användas för något annat ändamål eller i 
något annat sammanhang. Min rapport var inte specifikt avsedd att, och kan därför inte 
åtgärda enskilda försäkringstagares särskilda behov, angelägenheter eller mål. 
Sammanfattningsrapporten måste övervägas i sin helhet eftersom beaktanden av enskilda 
avsnitt kan vara vilseledande. Om tillit läggs på den oberoende aktuarierapporten eller denna 
sammanfattningsrapport i strid mot riktlinjerna ovan, frånsäger sig Willis Towers Watson allt 
ansvar som kan uppstå. 

1.23  Vid genomförandet av min granskning och framställning av rapporten har jag förlitat mig på, 
utan oberoende verifikation, noggrannheten och fullständigheten av uppgifterna och 
informationen som tillhandahållits mig, både skriftligt och muntligt, av UPE, UI och HLI, särskilt 
i förhållande till den finansiella information om vardera bolagets solvensposition både före den 
föreslagna överlåtelsen och den beräknade solvenspositionen efter den föreslagna 
överlåtelsen.  

1.24  Varken den oberoende aktuarierapporten, denna sammanfattningsrapport eller något utdrag ur 
något dokument kan avslöjas eller åberopas av någon tredje part som inte ingår i denna 
process utan Willis Towers Watson föregående skriftliga samtycke, och varken Willis Towers 
Watson eller jag samtycker till någon förpliktelse eller ansvar med avseende på sådant 
avslöjande eller tillit, med undantag för att utföra den oberoende aktuarierapporten (eller 
denna sammanfattningsrapport) tillgänglig för inspektion av eller spridning till UI, HLI och UPE 
försäkringstagare enligt lagstiftning eller för att uppfylla andra lagstadgade krav. I händelse av 
att sådant samtycke ges måste den oberoende aktuarierapporten tillhandahållas i sin helhet.  
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 Avsnitt 2 : Bakgrund till UPE, UI och HLI 

UPE:s historia 
2.1 UHIL förvärvade Generali PanEurope dac den 19 juni 2018 och döpte därefter om bolaget till 

Utmost PanEurope dac. UHIL (tidigare LCCG Ireland Limited) som i sin tur är en del av UGC. 
UGC är ett specialistverksamhet som verkar inom den europeiska livförsäkringssektorn. Dess 
huvudsakliga verksamhet är förvärv och konsolidering av livförsäkringsverksamheter i Europa 
tillsammans med en målinriktad strategi för nya affärsmöjligheter. 

2.2 UPE införlivades i oktober 1999 och påbörjade sin verksamhet i oktober 2001 och utfärdade 
gränsöverskridande livförsäkringsavtal till pan-europeiska jurisdiktioner. Dessa produkter var 
fondförsäkrade sparprodukter som marknadsfördes till ultraförmögna privatpersoner.  

2.3 Under 2006 utvidgade UPE sitt produktsortiment till att omfatta anställningsförmåner, vilka 
utgörs av gruppriskförsäkringsprodukter som säljs till lokala irländska och multinationella 
företag.  

2.4 Fram till den 28 februari 2018 återförsäkrade Generali-koncernen tyska och italienska VA-
verksamheter till UPE. Detta avtal avbröts och den 1 mars 2018 återkallades skulderna för 
Generali:s italienska verksamhet. Skulderna avseende den tyska verksamheten var helt 
återförsäkrade från UPE till Generali Personenversicherungen (”Generali Switzerland”), vilket 
innebär att UPE inte fortsätter att ha någon risk i samband med VA-verksamheten, förutom 
motpartsexponeringen mot Generali Switzerland.  

2.5 Utmost Holdings Ireland Limited genomförde ett kapitaltillskott av sitt intresse i hela det 
utfärdade aktiekapitalet för både UI och HLI till UPE under andra halvåret 2018.  

UPE:s verksamhet 
2.6 UPE har för närvarande tre särskiljande produktgrupperingar enligt nedan: 

■  Förmögenhetslösningsverksamhet: fondförsäkringar (där avtalets resultat är direkt kopplat 
till de underliggande fondernas resultat som försäkringsbreven har investerats i) 
investeringar i ett antal aktier och andra fonder. Dödsförmånerna som UPE erbjuder på 
fondförsäkrade produkter är inte väsentliga. UPE behåller upp till 100 000 euro exponering 
för dödsförmånen i alla livsförsäkringar med eventuella överskott återförsäkrade hos 
SCOR. 

■  Företagslösningsverksamhet: gruppriskanställningsförmånsverksamhet som tillhandahåller 
livförsäkring (inklusive oavsiktligt dödsfall, amputering och beroende livräntor), 
inkomstskydd och förmåner för kritisk sjukdom till anställda hos lokala irländska och 
multinationella företag. Premieavgifterna är garanterade i tre år, förutsatt att antalet liv 
och/eller försäkringsbeloppet inte ändras med mer än 20 %. Den multinationella 
verksamheten är 100 % återförsäkrad till Assicurazioni Generali S.p.A. Den lokala 
irländska verksamheten återförsäkras hos SCOR, där UPE: 

� Bibehåller maximal exponering för ett liv på 75 % av försäkringsbeloppet för grupp 
livförsäkring, grupp beroende livränta, grupp kritisk sjukdom och grupp oavsiktlig 
dödsförmåner; 
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� Bibehåller maximal exponering för ett liv på 100 000 euro i årlig förmån för gruppens 
inkomstskyddsförmån.  

■  Variabel livränta (VA)-verksamhet: fondförsäkringar som erbjuder en garanterad 
minimikapitalförmån (GMAB) till försäkringstagare på den tyska marknaden. VA-
verksamheten är 100 % återförsäkrad till Generali Switzerland. 

2.7 En mer detaljerad beskrivning av produktegenskaperna ingår i rapporten från UPE:s chef för 
aktuariefunktioner (Head of Actuarial Function, HoAF) avseende den föreslagna överföringen.  

2.8 Ett viktigt inslag i UPE-verksamheten är att den förbetalar skatt till den italienska 
skattemyndigheten och sedan återkräver beloppen från skatt som betalas av italienska 
försäkringstagare när de tar ut pengar och har fått investeringsvinster. Bolaget har erhållit 
skatterådgivning att det även kan återkräva förskottsskatten från skattebelopp som ska betalas 
till den italienska skattemyndigheten. Förskottsskattens karaktär innebär att en betydande 
skattefordran har byggts upp inom företaget. Beloppet på förskottsbetalningens italienska 
skattefordran uppgick till 154 miljoner euro vid årsslutet 2018.  

2.9 Tabell 2.1 nedan sammanfattar antalet försäkringsbrev och fonder under förvaltning (”FUM”) 
av UPE per årsslut 2018. 

Tabell 2.1 – UPE per 31 december 2018 
miljoner euro (om inget annat anges) Antal 

försäkringstagare 
FUM 

 
Fondförsäkringar 25,567 10,437 

Anställningsförmåner 742 - 

Rörliga livräntor 1,506 - 

Summa  27,815 10,437 

Utmost Ireland:s historia 
2.10  Utmost Ireland dac (eller Norwich Union International Limited som det kallades tidigare) 

införlivades den 11 mars 1999 och godkändes som en livförsäkringsverksamhet i Irland i 
januari 2000. Verksamheten består av internationell investmentobligationsverksamhet som 
investeras i fondförsäkringar och självbärande vinstutdelande fonder, inklusive länkar till Aviva 
Life & Pensions UK Limited (”ALAP”) med vinstutdelande fonder. UI upphörde att utfärda nya 
försäkringsbrev och ta emot betalningar för vissa verksamhetsklasser i februari 2010. 

2.11  Den 21 oktober 2016 offentliggjordes det att LCCG-koncernen (genom UI) skulle köpa AXA 
Life Europe dacs (”ALE”) fondförsäkringar för utlandsbaserade investmentobligationer som 
hade distribuerats och administrerats av AXA Isle of Man på ALE:s vägnar. Utöver 
affärsverksamheten för utlandsbaserade investmentobligationer förvärvade UI även ALE:s 
fondförsäkringsverksamhet som såldes i Irland. Denna verksamhet överfördes till UI genom ett 
överföringssystem (”AXA-systemet”) som godkändes av högsta domstolen i Irland och trädde 
ikraft den 30 juni 2017. Efter genomförandet av systemet fortsatte Utmost Ireland att sälja ett 
mindre antal produkter till brittiska medborgare under varumärket Utmost Wealth Solutions. 

2.12  Den 9 april 2018 meddelade Athora Ireland dac att den skulle sälja sin utländska 
obligationsportfölj till Utmost Ireland. Denna verksamhet bestod av en sluten verksamhet av 
fondförsäkringar som såldes i Storbritannien med vissa försäkringsbrev som innehades av 
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personer bosatta i Kanalöarna (Jersey och Guernsey). Utmost Ireland förvärvade 
verksamheten från Athora Ireland plc genom ett domstolssanktionerat avsnitt 13-system i 
slutet av december 2018. Försäkringsbreven som innehas av försäkringstagare som är 
bosatta i Jersey och Guernsey överfördes under separata system inom dessa jurisdiktioner.  

2.13  Utmost Holdings Ireland Limited har under tredje kvartalet 2018 gjort ett kapitalbidrag av sitt 
intresse i hela det utfärdade aktiekapitalet för Utmost Irland till UPE, så att UPE har blivit det 
omedelbara moderbolaget för Utmost Ireland.  

Verksamheten för Utmost Ireland 
2.14  Utmost Irelands affärsverksamhet består av en rad fondförsäkringsobligationer (inklusive 

öppna portföljobligationer) och självbärande vinstutdelande (”UWP” (Unitised With-Profits)) 
obligationer som är betalda i pund sterling, euro och amerikanska dollar. Utmost Ireland verkar 
också som återförsäkringsbolag för vissa vinstutdelande verksamheter som tecknats av Aviva 
Life Insurance Company Ltd (”Aviva Hong Kong”), ett Hongkong-bolag inom Aviva-koncernen. 

2.15  Utmost Ireland har två olika sorters verksamheter: fondförsäkringsverksamheter som 
investerar i olika, aktier och andra fonder och fondförsäkrade verksamheter kopplade till vissa 
UWP-fonder genom ett återförsäkringsavtal med Aviva UK Life and Pensions Ltd 
(”Självbärande vinstutdelande fondverksamhet”). I slutet av december 2018 hade Utmost 
Ireland följande blandning av gällande försäkringsbrev: 

Tabell 2.2 - UI-försäkringsbrev blandning per 31 december 2018 
Verksamhet Kategori Antal 

försäkringstagare 
FUM (miljoner euro) 

Ex-Aviva Självbärande vinstutdelande 2,204 415,9 

Ex-Aviva Fondförsäkringar 2,355 653,6 

Ex-ALE Fondförsäkringar 997 1,071 

Ex-Athora Fondförsäkringar 6,695 3,139.8 

Summa   12,251 5,280.3 

Fondförsäkringsverksamheter 

2.16  Fondförsäkringsverksamhet är verksamhet där försäkringstagare investerar i fondförsäkringar 
och där försäkringstagarna bär investeringsriskerna. Fördelarna är kopplade till prestationerna 
för fondförsäkringar eller särskilda externt förvaltade fonder. 

2.17  Verksamheten är investerad i ett stort antal fonder. Fonderna administreras huvudsakligen av 
tredje parts förvaltare, som kallas öppna arkitekturfonder eller förvaltas diskretionärt av 
specialister inom fondförvaltning, som kallas diskretionära fondförvaltare.  

Självbärande vinstutdelande verksamhet 

2.18  Vinstutdelande delar av denna verksamhet är 100 % återförsäkrade till ALAP. Detta inkluderar 
6,6 miljoner euro av fonder som förvaltas i Hong Kong av Aviva Hong Kong och är 
återförsäkrade till UI, som därefter återförsäkrar 100 % av denna verksamhet till ALAP.  

2.19  UWP-fondlänkade försäkringsbrev ökar i värde genom ökningar i enhetspriser som exakt 
matchar ALAP:s. ALAP-andelspriserna växer med regelbundna bonusar som fastställts av 
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ALAP:s vinstutdelande aktuarie som har granskats av ALAP:s vinstutskott och därefter ALAP-
styrelsen. Vid fastställande av vinstutdelande bonusräntor är ALAP skyldig att ta hänsyn till 
principer och praxis för finansiell förvaltning och principen om rättvis kundbehandling.  

2.20  UWP-verksamheten omfattar vissa investeringsgarantier. Utbetalningar som görs av Utmost 
Ireland till vinstutdelande försäkringstagare i form av dödsfalls-, uttags- och löptidskrav 
återbetalas av ALAP genom återförsäkringsavtalet. För försäkringsbrev som har en garanterad 
dödsförmån eller uttagsförmån eller en garanterad lägsta avkastning uppfylls kostnaden för 
garantin av ALAP. 

2.21  UI har angett att motpartens standardrisk i samband med återförsäkringsavtalet är hos 
försäkringstagarna. Detta innebär att risken faller på försäkringstagaren i stället för aktieägaren 
om ALAP hamnar i insolvens. I början av 2019 meddelade UI försäkringstagare med 
vinstutdelande investeringar om denna position. Jag har tillförlitat mig på UI:s bedömning i 
detta avseende och ger ingen åsikt om giltigheten av denna bedömning. Det är emellertid 
aldrig möjligt att utesluta en framgångsrik rättslig prövning av detta (eller andra aspekter av 
policyer). 

2.22  Ett företags skyldighet att utföra betalningar enligt ett återförsäkringsavtal rankas i allmänhet 
lägre än dess skyldigheter att återbetala andra försäkringstagare. För att mildra denna risk har 
en avgiftsklausul upprättats mellan ALAP och UI, vars syfte är att i vid eventuell ALAP-
insolvens kommer försäkringstagare som investerar i den vinstutdelande fonden som är 
kopplad till ALAP rankas på samma nivå som ALAP:s andra försäkringstagare.  

2.23  Utmost Ireland-verksamheten drivs övervägande av personal anställd av Utmost Services 
Ireland Limited (”USIL”), ett tjänsteföretag som ingår i UGC. Verksamheten för utländska 
obligationer (The Overseas Bonds, ”OSB”) fortsätter att administreras av Athora-personal som 
är baserade i Dublin under ett övergångstjänsteavtal (Transitional Services Arrangement, 
”TSA”) som upphör att gälla i slutet av juni 2019. Vid utgången överförs 
försäkringsförvaltningen till USIL-personal baserad i Dublin, och fondförvaltningen överförs till 
Utmost Administration Limited i Isle of Man. Ett nytt huvudtjänsteavtal (Master Services 
Agreement, ”MSA”) utarbetas för närvarande för ex-Athora-verksamheten med UAL. 
Förvaltningen av ex-ALE-verksamheten utförs av en kombination av USIL i Dublin och Utmost 
Administration Limited i Isle of Man. Förvaltningen av ex-Aviva-verksamheten är utlagd till 
Capita Life and Pensions (Irland) Limited, med sin personal baserad i Dublin.  

HLI:s historia 
2.24  HLI påbörjade sin verksamhet i december 1995 och var en del av Abbey National-koncernen. 

Bolaget sålde till en början internationella produkter riktade mot internationella företag, privata 
(förmögna) individer och förvaltare. Det utvidgades därefter till den irländska 
hemmamarknaden med ett utbud av terminförsäkrings-, pensions- och sparprodukter. Både 
fondförsäkringar och självbärande vinstutdelande produkter erbjöds. 

2.25  Före november 2017 kallades HLI för Scottish Mutual International Limited. Under andra 
halvåret 2018 blev HLI ett direkt dotterbolag till UPE. 

2.26  HLI stängde både internationella och lokala vinstutdelande produkter för ny verksamhet 2003. 
I januari 2004 utvidgades denna stängning till hela verksamheten. Vid den tidpunkten, som ett 
led i det strategiska beslutet att stänga för nya verksamheter, ingick företaget ett 
förvaltningsavtal med Pearl Group Management Services (Irland) Limited (”PGMSI”). PGMSI 
är ett tjänsteföretag inom Phoenix-koncernen och förvaltar för närvarande relationerna mellan 
HLI och dess externa leverantörer dagligen i enlighet med förvaltningsavtalet. 
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2.27  I december 2015 sålde den dåvarande ägaren, Phoenix-koncernen, verksamheten till Harcourt 
Life Assurance dac (”HLA”). Den 31 mars 2018 överfördes HLA:s verksamhet, Augura Life 
International dac (”ALI”) och Union Heritage Life Assurance Company dac (”UHL”) till HLI 
genom ett överföringssystem.  

2.28  ALI var ursprungligen införlivat i Irland 1984 och började bedriva sin verksamhet under namnet 
Combined Life Assurance Company of Europe. Bolaget köptes av NPG wealth Management 
Group 2009 och såldes sedan till UHIL i november 2016. ALI tecknade fondförsäkrade liv- och 
pensionsförsäkringar och traditionella livförsäkringar på den irländska marknaden fram till 
2004 när den stängdes för ny verksamhet. Under 2011 började bolaget utfärda nya avtal, 
särskilt fondförsäkrade fonder i Sverige och Norge. Bolaget tog emot en 
obligationsverksamhet genom en försäkringsverksamhetsöverföring från PEL Altraplan 
(Gibraltar) PCC Ltd 2014, som då var ett systerbolag inom NPG Wealth Management-
koncernen.  

2.29  HLA (tidigare IBRC Assurance Company) påbörjade sin verksamhet som en del av Anglo Irish 
Bank-koncernen i januari 2001 och bedrev förmögenhetsförvaltningsverksamhet. Bolaget 
erbjöd olika fondförsäkringar och pensionsprodukter. Dessa produkter omfattade investeringar 
i fastigheter, obligationer, eget kapital och likvida tillgångar, men fokuserade i stor utsträckning 
på förvärv och enhetskonsolidering av fastighets- och egendomsportföljer riktade till förmögna 
kunder. Många av dessa fastighetsinvesteringar hade hävstångseffekt-element.  

2.30  UHL var införlivat i Irland i 2011 och var licensierade att utfärda livförsäkringar. UHL var ett 
dotterbolag till American Income Life Insurance Company som ingår i Torchmark Corporation-
koncernen i USA. LCCG-koncernen förvärvade UHL genom sitt dotterbolag HLA i mars 2017. 
UHL började utfärda försäkringar i augusti 2012, främst individuella termins-, liv- och 
olycksfallsförsäkringar. UHL upphörde utfärdandet av nya avtal i slutet av 2015. 

2.31  Utmost Bermuda, tidigare Altraplan, är ett direkt dotterbolag till HLI. Det är ett 
fondförsäkringsbolag som säljer till förmögna investerare från Bermuda. Det är inte föreslagit 
att verksamheten i Utmost Bermuda skulle genomgå en överföring som en del av dessa 
system, men ägandet av Utmost Bermuda kommer att överföras till UPE.  

HLI:s verksamhet 
2.32  HLI:s affärsverksamhet består olika vinstutdelande produkter, fondförsäkringar och 

skyddsprodukter. HLI:s verksamhet per den 31 december 2018 sammanfattas i tabellen 
nedan: 

Tabell 2.3 – HLI-försäkringsbrev blandning per 31 december 2018 
Verksamhet Kategori Antal 

försäkringstagare 
FUM (miljoner 

euro) 
Ex-SMI Fondförsäkringar1  1,919 151,4 

Ex-SMI Vinstutdelande obligation 231 33,7 

Ex-SMI Traditionell (terminsförsäkring) 51 - 

Ex-ALI Fondförsäkringar 1,961 37,4 

Ex-ALI Traditionell (livförsäkring) 131 - 

Ex-HLA Fondförsäkringar 684 50,3 

Ex-UHL Traditionell (livförsäkring) 91 - 
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Verksamhet Kategori Antal 
försäkringstagare 

FUM (miljoner 
euro) 

Ex-UHL Traditionell (olycksförsäking) 69 - 

Ex-UHL Traditionell (terminsförsäkring) 31 - 

Summa  5,168 273,0 
1 Vissa av de fondförsäkrade produkterna har möjligheten att investera i den självbärande vinstutdelande fonden. 

2.33  Påfyllningar och traditionella uttag är tillåtna för en del av fondförsäkringsverksamheten. En 
mindre del av ex-SMI:s fondförsäkringar återförsäkras till PLL. 

2.34  Vissa av de självbärande vinstutdelande försäkringsbreven utfärdas som inlösenobligation. En 
mindre del av de återstående obligationerna återförsäkras. Vid skrivandet av denna rapport är 
garantierna för vinstutdelande försäkringsbrev i allmänhet ”out of the money”, vilket innebär att 
nuvarande kontovärde för dessa försäkringsbrev är högre än garantierna. 
Investeringsgarantierna med vinstutdelning har till stor del löpt ut.  

2.35  Traditionella försäkringar ger garanterade förmåner mot en viss premienivå.  

2.36  Vissa av de traditionella produkterna innehåller alternativ som gör det möjligt för 
försäkringstagarna att förnya sina försäkringsvillkor i slutet av den ursprungliga 
täckningsperioden eller omvandla dem till en livförsäkring.  

2.37  Återförsäkringsnivån för riskförmåner som används av HLI är inte väsentlig.  

2.38  Styrning och tillsynsfunktioner, inklusive internrevision, utförs av USIL. Administration a 
försäkringsbrev utförs av PGMSI, DST och Utmost Administration Ltd (”UAL”). En ny MSA 
håller på att utarbetas för ex-ALI-boken med UAL och förväntas bli färdigställd i juli 2019. 
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 Avsnitt 3 : Systemens huvudfunktioner 

3.1 Jag har erhållit kopior av de föreslagna systemen. Syftet med systemen är att tillhandahålla 
överföringen till Utmost PanEurope av överförande försäkringsbrev så att från och med 
systemets ikraftträdande datum kommer överförande försäkringsbrev att bli en del av Utmost 
PanEurope:s livförsäkringsverksamhet.  

3.2 Systemets huvudfunktioner anges i följande punkter. Ytterligare information om systemen 
tillhandahålls i försäkringstagarens informationsblad i denna rapport. 

Överföringens omfattning  
3.3  Enligt systemen överförs skulderna för överförande livförsäkringsverksamheterna till UPE vid 

ikraftträdande tidpunkten (tiden och datumet då system blir verksamma). Tillgångarna som 
kommer att överföras enligt systemen vid ikraftträdande tidpunkten kommer att vara 
överförarnas tillgångar i samband med överförande verksamheter som innehas av överföraren 
vid ikraftträdande tidpunkten, inklusive överförande dotterbolagsaktier men exklusive uteslutna 
tillgångar. Dotterbolagsaktier inkluderar omfattar aktier i Utmost Bermuda Ltd och Harcourt Life 
Corporation (”HLC”), ett bolag som innehar ett mindre antal fastigheter under förvaltning för 
HLI. HLC är för närvarande ett dotterbolag till UHIL, men förväntas överföras till HLI innan 
systemen träder ikraft, därefter till UPE efter genomförandet av systemen. Systemen listar 
även fastighetstillgångar som ska överföras.  

3.4 De uteslutna tillgångarna definieras i systemen enligt följande: 

■ UI: Kontantinsättningar med ett värde på 3,8 miljoner euro; och 

■ HLI: Kontantinsättningar med ett värde på 3,8 miljoner euro; och 

3.5 Inga uteslutna försäkringsbrev finns.  

3.6 Försäkringsbreven som överförs är livförsäkringar som utfärdats av överförarna till och med 
ikraftträdande tidpunkten. 

Ikraftträdande tidpunkt 
3.7 Det har föreslagits att det irländska systemet ska träda ikraft kl. 23.59 den 31 oktober 2019 

(”ikraftträdande tidpunkten”) eller ett annat datum som överförare och mottagare kan komma 
överens om och som den irländska domstolen godkänner. 

3.8 Det har föreslagits att Jersey- och Guernsey-systemen ska träda ikraft den 31 oktober 2019 
(ansluter Jersey- och Guernsey-systemens ikraftträdande tidpunkt till det irländska systemets) 
eller ett annat datum som överförare och mottagare kan komma överens om och som Jersey-
domstolen och Guernsey-domstolen godkänner. 

Villkor för att systemen ska bli verksamma 
3.9 Systemen kommer inte att träda ikraft vid den ikraftträdande tidpunkten om inte: 

■  UPE har auktoriserats av centralbanken att bedriva livförsäkringsverksamhet i klass VII 
(förvaltning av grupp pensionsfonder); 

■  CBI har gett sitt samtycke eller angett att den inte har några invändningar mot systemen; 
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■  Relevanta tillsynsmyndigheter har gett sitt samtycke till överföringen eller om relevanta 
tillsynsmyndigheterna inte har gjort några invändningar mot systemen inom tre månader 
efter att ha meddelats av centralbanken om systemen (i förekommande fall) enligt 
villkoren i Europeiska unionens (försäkring och återförsäkring) förordning 2015 (SI 485 
från år 2015) (”2015 års förordningar”); 

■  Högsta domstolen i Irland, Royal Court of Jersey och Royal Court of Guernsey godkänner 
respektive Irlands, Jersey- och Guernsey-systemen; och 

■  Om domstolen ålägger en ändring av eller ett tillägg till systemen eller ytterligare villkor 
eller bestämmelser som påverkar detsamma före ikraftträdande tidpunkten, godkänner 
överförarna och mottagaren sådan(t) ändring, tillägg eller villkor före den ikraftträdande 
tidpunkten.  

Avtalsenliga rättigheter 
3.10  Efter överföringen kommer UPE att åta sig alla förpliktelser gentemot överförarnas 

försäkringstagare. Rättigheterna enligt avtal skrivna av UI och HLI kommer inte att ändras till 
följd av överföringen. Det kommer inte att ske några ändringar till villkoren för överförarnas 
försäkringstagare till följd av de föreslagna systemen. Vi har informerats om att 
arrangemangen enligt avgiftsavtalet som beskrivs i punkt  

 kommer att överföras från UI till UPE som resultat av systemen. Det innebär att UI-försäkringstagare 
som investerar i den vinstutdelande fonden som är ansluten till ALAP, kommer att fortsätta 
rangordnas med övriga ALAP-försäkringstagarna efter systemen.  

3.11  För närvarande tillåter vissa av avtalsvillkoren i de överförande försäkringsbreven för 
försäkringstagarna att utföra ytterligare oplanerade stegvisa inbetalningar till sina 
försäkringsbrev. De föreslagna systemen anger att alla rättigheter som försäkringstagarna har 
enligt deras avtal överförs till UPE enligt systemen. Som sådana medför systemen inga 
ändringar i denna aspekt av försäkringstagarens avtalsvillkor.  

Fondförsäkringar 
3.12  UPE kommer att etablera nya internlänkade investeringsfonder för överförande 

försäkringsbrev som är fondförsäkringar. Dessa nya internlänkade investeringsfonder kommer 
att motsvara de internlänkade investeringsfonder som överförande försäkringsbrev för 
närvarande investeras i, inklusive samma regler och förfaranden för beräkning av andelspriser 
och fondrelaterade avgifter. Tillgångarnas rättsliga och förmånliga ägande avseende vardera 
fonden kommer att ändras från överförarna till UPE.  

3.13  Det blir ingen ändring i antalet andelar, andelarnas värde, underliggande tillgångar, 
investeringsstrategi, tillvägagångssätt för prissättning av andelar, försäkringsbrevens avgifter 
eller investeringskriterier som resultat av överföringen.  

3.14  Eftersom alla avtalsvillkor förblir oförändrade enligt systemen kommer befogenheter i 
överlåtande avtal för fonder som ska sammanföras, stängas eller delas upp eller för 
tillvägagångssättet för andelsprissättning att ändras, bibehållas enligt systemen med sådana 
befogenheter överföras till UPE efter överföringen. Inget inom systemen förhindrar några 
sådana ändringar på sådana villkor som godkänts av UPE:s styrelse, med beaktande av 
försäkringstagarnas rimliga förväntningar och råd från chefen för aktuariefunktioner (”HoAF”) i 
samband med tolkningen av försäkringstagarnas rimliga förväntningar.  
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3.15  Med förbehåll för det ovanstående förhindrar inte systemen UPE från att etablera, stänga eller 
fusionera delfonderna; ändra delfondernas namn eller ändra avgifterna där sådana ändringar 
skulle överensstämma med försäkringsbrevens villkor. Alla sådana ändringar skulle göras av 
UPE enligt sådana villkor som HoAF rekommenderar, med beaktande av försäkringstagarnas 
rimliga förväntningar och godkännande av UPE:s styrelse.  

Fondförsäkringsavgifter 
3.16  Eftersom alla avtalsvillkor förblir oförändrade enligt systemen kommer befogenheterna i 

överlåtande avtal för ändringar som ska utföras till fondförsäkringsavgifter bibehållas enligt 
systemen med sådana befogenheter överföras till UPE efter överföringen. Inget inom 
systemen förhindrar några sådana ändringar på sådana villkor som godkänts av UPE:s 
styrelse, med beaktande av försäkringstagarnas rimliga förväntningar och råd från HoAF i 
samband med tolkningen av försäkringstagarnas rimliga förväntningar. 

Vinstutdelande fonder 
3.17  UPE ska fortsätta förvalta HLI:s vinstutdelande delfond som om systemen inte hade ägt rum 

och på samma villkor som den hade bedrivits direkt före systemen.  

3.18  I systemen anges under vilka omständigheter den vinstutdelande delfonden kan stängas, vilka 
är oförändrade från det tidigare systemet (dvs. ”huvudsystemet” som hänvisas till i punkt 1.6).  

3.19  Systemen föreskriver också att UPE endast ska genomföra stängning av en vinstutdelande 
fond om styrelsen har erhållit ett intyg från en oberoende aktuarie som har uppfattningen att 
stängningen av en vinstutdelande fond inte har en väsentligt negativ inverkan på 
försäkringstagarnas säkerhet och förmåner som tilldelats den HLI vinstutdelande delfonden. 

3.20  Systemen kräver att UPE skriftligen meddelar försäkringstagare om vinstutdelande fonder som 
påverkas av stängningen minst 90 dagar före stängningen. 

Ideell traditionell verksamhet 
3.21  HLI har ett mindre antal ideella traditionella försäkringstagare. Enligt systemen kommer 

skulderna i den ideella traditionella HLI-verksamheten att överföras till UPE och det kommer 
inte att ske några ändringar till försäkringsbrevens villkor som resultat av de föreslagna 
systemen.  

Skatt 
3.22  I systemen anges att eventuella skatteskulder som uppstår till följd av överföringen av 

försäkringstagarnas tillgångar kommer inte att bäras av försäkringstagarna. 

Nya produkter 
3.23  Systemen förhindrar inte UPE från att utfärda nya produktlinjer. 

Kontinuitet i förfarandena 
3.24  Alla tvister, rättsliga, kvasi-rättsliga, skiljeförfaranden eller eventuella klagomål till 

ombudsmannen eller andra förfaranden (faktiska och potentiella) för att lösa en tvist eller 
fordran som avvaktas av eller mot HLI och UI ska fortsättas av eller mot UPE . 
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Kostnaderna för systemen 
3.25  Alla kostnader och utgifter i samband med utarbetandet av systemen och ansökan om 

systemens godkännanden ska bäras av UPE. Inga kostnader kommer att bäras direkt av 
försäkringstagarna. 

Försäkringstagarkommunikation 
3.26  Paragraf 13 i lagen kräver att, om inte annat föreskrivs av domstolen, måste vissa material 

överlämnas till alla försäkringstagare i HLI, UI och UPE (”Försäkringstagarens 
informationsblad”). Försäkringstagarens informationsblad ska innehålla en redogörelse som 
sammanfattar de föreslagna systemen med en kopia av den oberoende aktuariens rapport. 

3.27  Det har föreslagits att, med förbehåll för relevanta domstolsgodkännanden, ska 
försäkringstagarens informationsblad, inklusive denna sammanfattningsrapport, endast 
överföras till överförande försäkringstagare. Ytterligare har det föreslagits att 
försäkringstagarens informationsblad ska göras tillgänglig till UPE-försäkringstagare på 
begäran. Finansiella rådgivare kommer att meddelas före försäkringstagarna. För 
försäkringsbrev under förvaltning skickas meddelandet till huvudförvaltarens 
korrespondensadress.  

3.28  Dessutom kommer följande information att finnas tillgänglig för alla relevanta parter från UPE, 
HLI och UI:s kontor och kommer också att vara tillgängliga på en utsedd webbplats som 
hänför sig till denna överföring och på UPE:s kontor i Navan och vardera av HLI och UI i 
Dublin samt Mathesons kontor i Dublin i den utsträckning som krävs av försäkringslagarna i 
Jersey, och Guernsey Insurance Law, Carey Olsens kontor i Jersey och respektive Guernsey:  

■  Framställningen till domstolarna inklusive systemen; 

■  Den fullständiga rapporten från oberoende aktuarie; 

■  Försäkringstagarens informationsblad; 

■  Rapporten från UPE:s chef för aktuariefunktion; 

■  Rapporten från HLI:s chef för aktuariefunktion; 

■  Rapporten från UI:s chef för aktuariefunktion; 
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 Avsnitt 4 : Solvensposition före systemtillämpning 

Inledning 
4.1 Vid granskning av systemen måste jag överväga konsekvenserna av den föreslagna 

överföringen för säkerheten av försäkringstagarnas avtalsförmåner (det vill säga sannolikheten 
för att deras berättigade avtalsförmåner kommer att uppfyllas).  

4.2 Min analys av systemets inverkan på försäkringstagarnas säkerhet baseras till stor del på den 
kapitalnivå som finns tillgänglig för de deltagande bolagen och deras förmåga att uppfylla sina 
respektive solvenskrav nu och i framtiden.  

4.3 CBI kräver att bolag fastställer kapitalkrav enligt EU:s förordningar (försäkring och 
återförsäkring) 2015 (vanligen kallad Solvens II-förordningarna). Enligt dessa föreskrifter är 
bolagen skyldiga att inneha tillräckliga tillgångar för att kunna täcka de tekniska avsättningarna 
i samband med en försäkringsavtalsportfölj, där de tekniska avsättningarna är summan av 
följande 2 punkter:  

1. Best Estimate Liability (”BEL” (bästa belastningsuppskattning)) 3 vilket är summan av 
följande:  

� Försäkringstagarnas fondskulder (för fondförsäkringar och UWP-verksamhet); och 

� Den bästa uppskattningen av värdet av framtida kostnader minus intäkter (ur bolagets 
perspektiv) i samband med försäkringsbreven i fråga (vilket kan ha ett negativt värde);  

2. Riskmarginalen (kostnaden för att tillhandahålla ett kapitalbelopp som motsvarar 
solvenskapitalkravet (”SCR” (Solvency Capital Requirement)), såsom beskrivs i avsnittet 
nedan, är nödvändigt för att stödja försäkringsgivarens försäkringstagarskyldigheter under 
de gällande avtalens livstid). 

4.4 Enligt den irländska försäkringslagstiftningen (som härrör från europeiska direktiv) måste alla 
livförsäkringsbolag inneha ytterligare tilläggstillgångar som åtminstone motsvarar SCR i 
samband med livförsäkringsverksamheten. SCR är det kapitalbelopp som försäkringsbolag är 
skyldiga att inneha för att säkerställa att de kan uppfylla sina skyldigheter gentemot 
försäkringstagarna under de följande 12 månaderna med en sannolikhet på 99,5 % (vilket är 
den standard som föreskrivs i Solvens II-föreskrifterna).  

4.5 I enlighet med irländsk försäkringslagstiftning är bolaget skyldigt att informera CBI med 
omedelbar verkan om SCR inte längre följs eller om risken för bristande överensstämmelse 
föreligger under de kommande tre månaderna. Bolag måste sedan inom 2 månader efter 
observerad brist på överensstämmelse lämna in en återhämtningsplan för CBI:s godkännande 
så att SCR är täckt inom 6 månader efter det att bristande överensstämmelser har 
observerats. 

4.6 Irländsk försäkringslagstiftning definierar också minimikapitalkravet (”MCR”), vilket är en enkel 
faktorbaserad linjär formel som är inriktad på en Riskerat värde-åtgärd över ett år med 85% 
förtroende. MCR har ett minsta krav på 25 % och en begränsning på 45 % från SCR. MCR är 
föremål för ett minsta krav på 3,7 miljoner euro för livförsäkringsbolag. För UPE (både före och 

                                                 
3 Definieras i Bilaga B 
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efter överföring) och HLI och UI överstiger SCR MCR före överföringen. Därför kommenterar 
jag inte ytterligare om MCR. 

4.7 Utöver kapitalkraven som beskrivs ovan kräver CBI för alla bolag att inom riskhanteringsramen 
fastställa vilka ytterligare tillgångar man avser att hålla utöver SCR för att tillhandahålla 
ytterligare försäkring till försäkringstagarnas förmåner. Detta ytterligare kapital uttrycks ofta i 
procent av SCR.  

4.8 Deltagande bolagens solvensposition är en viktig indikator för att bedöma om tillräckliga 
tillgångar har avsatts för att uppfylla de nuvarande och framtida förpliktelserna för 
försäkringstagarna gällande deras försäkringsavtal. Den huvudsakliga beräkningen som 
används för att bedöma vardera bolagets solvens är förhållandet mellan justerad kapitalbas till 
SCR. Anpassat eget kapital är summan av eget kapitalet (tillgångar som innehas av ett 
försäkringsbolag utöver alla skulder inklusive tekniska avsättningar) och anpassningar som 
tillåts enligt Solvens II. UPE har en anpassning relaterat till ett lån som är underordnat 
försäkringstagare (beskrivs i punkt 6.13). Det finns inga anpassningar inom UI eller HLI, vilket 
innebär att den anpassade kapitalbasen därför är densamma som kapitalbasen för UI 
respektive HLI. Dessa förhållanden kallas även solvens täckningsgrad.  

4.9 Solvensmålet för vardera deltagande bolaget ska fastställas enligt bolagets kapitalpolicy och 
riskaptit i samband med bolagets riskprofil. Detta kan vara i form av en minsta 
målprocentandel av SCR som bolaget inte vill hamna under, angett i procentandel av SCR. 
Vidare kan kapitalpolicyn fastställa ett annat målförhållande (dvs högre) för att bestämma om 
utdelningar kan betalas t.ex. så att eventuella utdelningar inte skulle leda till att det deltagande 
bolaget har ett solvens kapitalnivå på mindre än Y % av SCR. Likviditetsrisken kan också 
övervägas specifikt av bolag inom deras kapitalpolicy och olika mätvärden kan användas av 
bolagen för att åtgärda angelägenheter gällande likviditet t.ex. fastställa X % av SCR om en 
materiell illikvida tillgång exkluderas från bolagets tillgångar. 

Inledande solvensposition  

4.10  I det här avsnittet i sammanfattningsrapporten anges en sammanfattning av solvenspositionen 
för vardera deltagande bolaget per den 31 december 2018. Siffrorna framställs på 2 olika 
grundval enligt följande: 

a  rapporterat: Dessa är siffrorna från den 31 december 2018 som vardera bolaget har 
lämnat in till CBI med avseende på dess solvensposition för årsslutet 2018.  

b  anpassat: För UPE, HLI och UI är dessa baserade på rapporterade siffror med ett antal 
anpassningar som beskrivs mer i detalj nedan. 

4.11  I samband med de föreslagna systemen bör det noteras att HLI i slutet av 2018 brutit mot sitt 
SCR, vilket innebär att dess kapitalbas på 7,4 miljoner euro var mindre än sitt SCR på 11,6 
miljoner euro, vilket resulterade i ett SCR-täckningsförhållande på 64 %. Detta var till följd av 
en utförlig analys som bolaget genomförde på de förväntade nivåerna för framtida inkomster 
som HLI skulle uppbära i framtiden. HLI kunde fortfarande täcka sin MCR på 3,7 miljoner euro 
vid årsslutet 2018. HLI informerade CBI om denna överträdelse under första kvartalet 2019 
och 10 miljoner i kapitaltillskott tillfördes HLI av UPE den 28 mars 2019 för att höja sin SCR-
täckningsgrad till 148 %. 

4.12   Som en del av analysen för förväntade framtida inkomstnivåer, konstaterade HLI att man inte 
hade dragit av några avgifter från vissa vinstutdelande försäkringsbrev som man hade haft 
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rätten att dra av. Jag har blivit informerad om att HLI för närvarande undersöker om bolaget 
skulle vara i linje med försäkringstagarnas rimliga förväntningar samt principerna och praxis för 
finansförvaltning avseende den vinstutdelande fonden om man börjar dra av dessa avgifter 
från de berörda försäkringsbreven. Denna undersökning påverkas inte av om systemen 
fortskrider eller inte. 

UPE – Solvensposition före överföring 
4.13 UPE:s rapporterade och anpassade solvensposition före överföring visas i tabellen nedan. 

Tabell 4.1 – UPE:s solvensposition per den 31 december 2018 
Miljoner euro Rapporterat Anpassat 
Summa tillgångar* 10,884.8 10,914.1 

Best Estimate Liability - enhets belastning 10,443.7 10,443.7 

Best Estimate Liability - icke-enhets belastning (107,3) (107,3) 

Riskmarginal 58,8 58,8 

Övriga skulder 121,7 121,7 

Uppskjutna skatteskulder 29,2 29,2 

Summa skulder 10,546.2 10,546.2 

   
Kapitalbas (tillgångar minus skulder) 338,6 367,9 

Efterställd skuld 22,3 22,3 

Anpassad kapitalbas 360,9 390,2 

   

Solvenskapitalkrav 137,9 137,9 

Överskottstillgångar 222,9 252,3 

Solvenstäckningsgrad 262 % 283 % 

   
Anpassad kapitalbas exklusive italiensk källskatt 
tillgång 

206,6 236,0 

Solvenskapitalkrav exklusive italiensk källskatt 
tillgång 

130,4 130,4 

Överskottstillgångar exklusive italiensk källskatt 
tillgång 

76,3 105,6 

Solvensskyddsgrad exklusive italiensk källskatt 
tillgång 

158 % 181 % 

*Ökning av tillgångar är något mindre än 30 miljoner euro. Jag har informerats om att detta beror på tidsskillnaderna mellan 
slutförandet av HLI-, UI- och UPE-konton 

4.14  Skillnaden mellan redovisade och anpassade siffror i tabellen ovan är att anpassade siffror 
möjliggör en kapitaltillskott på 30 miljoner euro4, vilket gjordes till UPE av UPE:s moderbolag 

                                                 
4 Kapitalet tillhandahölls genom teckning av aktier, där UPE utfärdade 30 miljoner euro i aktier vilka UHIL köpte.  
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UHIL under första kvartalet 2019 med ett efterföljande tillskott på 10 miljoner euro5 till HLI (som 
resultat av problem som identifierats med inkomstmodellen i HLI som beskrivs i punkt 4.11) 
från UPE. Anpassade resultat förutsätter att kapitaltillskotten hade betalats in den 31 
december 2018.  

4.15  UI:s och HLI:s kapitalbas ingår i UPE:s kapitalbas. UI:s och HLI:s kapitalbas behandlas som 
aktier i beräkningen av UPE:s SCR. UPE uppdaterade inte sin SCR i den anpassade 
solvenspositionen i tabellen ovan för att beräkna kapitaltillskottet till UPE eller kapitaltillskottet 
från UPE till HLI. Om SCR hade omräknats skulle det ha ökat. Jag noterar dock att HoAF-
rapporten konstaterar att effekten av att inte uppdatera SCR inte är väsentlig. 

UPE SCR 
4.16  Eftersom UPE har (per den 31 december 2018) HLI och UI som dotterbolag (dvs. en del av 

UPE-aktieägartillgångar) är UPE-försäkringstagarna exponerade för riskerna inom dessa 
dotterbolag genom fluktuationer i dessa företags värderingar eller som resultat av något behov 
av UPE, som närmaste moderföretag, att rekapitalisera dessa dotterbolag. Detta skulle därför 
påverka solvenstäckning inom UPE. SCR rapporterade till CBI som vid årsslutet 2018 
inkluderade dotterbolagens kapitalbaser, vilket återspeglade innehavet i dessa dotterbolag. 
Dotterbolagen behandlades som en kapitalinvestering. 

4.17  När jag överväger SCR-riskerna för vardera dotterbolaget som är direkt involverade i 
överföringen separat har jag därför granskat UPE:s SCR individuellt, dvs. efter att ha tagit bort 
effekterna av dotterbolagen (HLI och UI). I enlighet med Solvens II-kraven behandlas 
kapitalbasen för dessa enheter som strategiska aktieinvesteringar vid beräkningen av UPE:s 
SCR genom att överväga en 22 % belastning på dessa investeringar. Detta kan dock 
underskatta riskerna som medförs av dessa enheter. Detta beror på att om man ser på de 
faktiska enskilda riskerna inom bolaget och framhåller dem under lämpliga Solvens II-
belastningar (t.ex. dödlighet, eget kapital, spridning, motpartsstandard, osv.) kan det leda till 
ett högre kapitaltillskott än belastningen på 22 % av kapitalbasen. SCR för UPE på anpassad 
basis med och utan dessa dotterbolag är 137,9 miljoner euro och 122,1 miljoner euro.  

4.18  De viktigaste delarna i UPE:s anpassade SCR (före diversifiering) per 31 december 2018 
beskrivs nedan. 

■  Aktierisk (65,3 miljoner euro): UPE:s verksamhet består huvudsakligen av självbärande 
försäkringsbrev där intäkterna till UPE representeras av procentuella avgifter som 
uppkommer på andelsfondernas värde. Det innebär att UPE:s intäkter är utsatta för 
värdeförändringarna i dessa fonder. Därför är UPE utsatt för aktierisk i den utsträckning 
att om värdet av aktiekapitalet i dessa fonder sjunker kommer det leda till en minskning 
av framtida intäkter för UPE. Koncernvisningen innehåller också aktieexponeringen till 
dotterbolagen HLI och UI. Om aktieexponeringen för UI och HLI avlägsnades från 
beräkningen av aktiekursen för UPE skulle kapitalavgiften sjunka till 41,6 miljoner euro. 

■  Valutarisk (24,3 miljoner euro): En del av UPE:s förmögenhetsverksamhet är utfärdad i 
Storbritannien. Som resultat är alla intäkter från denna verksamhet i pund sterling. 
Dessutom är en del av de underliggande tillgångarna i andelsfonderna denominerade i 
andra valutor än euro. UPE är ett irländskt bolag beläget inom euroområdet, med en 
väsentlig del av sina utgifter utöver sina kapitalkrav denominerade i euro. Det finns 
därför en risk för att intäkterna sjunker i förhållande till kostnader och kapitalkrav på 
grund av valutaförändringar. Denna valutarisk utgör en väsentlig andel av 
marknadsriskens kapitalkomponent. 

                                                 
5 Kapitalet tillhandahölls genom teckning av aktier, där HLI utfärdade 10 miljoner euro i aktier vilka UPE köpte. 
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■  Kostnadsrisk (29,2 miljoner euro): UPE åtar sig kostnader för att administrera 
försäkringsbrev genom kravprocessen. Dess kostnader består av direkta kostnader och 
kostnader relaterade till utlagda aktiviteter. Administration av försäkringsbrev utförs för 
närvarande av USIL. UPE är utsatt för risken att framtida utgifter kommer att vara högre 
än förväntat. 

■  Annullationsrisk (69,5 miljoner euro): Annullationsrisken anger risken för en oväntad 
förändring (högre eller lägre) i verksamhetens avkastningsgrad. För UPE är den största 
risken en massannullationshändelse som skulle leda till förlust av framtida vinster på 
försäkringsbreven som förfallit. 

■  Motparts standardrisk (26,9 miljoner euro): Motpartens standardrisk för UPE härrör från 
förfallorisken för en motpart (t.ex. en bank eller ett återförsäkringsbolag) som leder till 
förlust av intäkter till bolaget. De viktigaste drivkrafterna för denna risk för UPE är 
exponeringen för återförsäkringsbolag, exponeringen avseende den italienska 
källskattens (Italian Withholding Tax, ”IWT”)6 tillgång, likvida medel som innehas av 
aktieägaren i bankkonton och ”föråldrade gäldenärer” (fordringar till UPE med avseende 
på utestående tillgångsavgifter). Med tanke på att IWT-tillgången kan återkrävas från 
försäkringstagarna under vissa omständigheter kan det hävdas att det inte är 
nödvändigt att inkludera motpartens standardriskberäkningar. Att utesluta det skulle 
höja systemens solvenstäckning för UPE till 299 % (och även solvenstäckningen efter 
systemen i mindre utsträckning). Det skulle dock inte ändra UPE:s solvenstäckning 
(exklusive IWT-tillgången). Därför påverkar inte fortsättningsvis inkluderingen av IWT-
tillgången i motparts standardriskberäkningen mina slutsatser i denna rapport. 

HLI – Solvensposition före överföring 
4.19 HLI:s rapporterade och anpassade solvensposition före överföring visas i tabellen nedan. 

Tabell 4.2 – HLI:s solvensposition per den 31 december 2018 
Miljoner euro Rapporterat Anpassat 
Summa tillgångar  305,8 315,8 

Best Estimate Liability - enhets belastning 273,5 273,5 

Best Estimate Liability - icke-enhets belastning 11,1 11,1 

Riskmarginal 4,6 4,6 

Övriga skulder 9,1 9,1 

Uppskjutna skatteskulder - - 

Summa skulder 298,4 298,4 

   
Kapitalbas (tillgångar minus skulder) 7,4 17,4 

Efterställd skuld - - 

Anpassad kapitalbas 7,4 17,4 

   

Solvenskapitalkrav 11,6 11,8 

                                                 
6 Som förklaras i punkt  
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Miljoner euro Rapporterat Anpassat 
Överskottstillgångar (4,2) 5,6 

Solvenstäckningsgrad 64 % 148 % 

4.20  Skillnaden mellan rapporterade och anpassade siffror beror på UPE:s tillskott på 10 miljoner 
euro till HLI under första kvartalet 2019, vilket beskrivs i punkt 4.11. Förutsatt att detta tillskott 
genomförts den 31 december 2018 skulle detta ha ökat HLI:s totala tillgångar och kapitalbas, 
med ökad solvenstäckning från 64 % till 148 % av dess SCR som sammanfattas nedan 

4.21  SCR ökade mellan de rapporterade och anpassade baserna främst till följd av kapitaltillskottet. 
Tillskottet resulterade i ökad exponering till motparten med vilken kontanterna förvarades, 
vilket ökade SCR för motparts standardrisk. HLI genomförde också en ny försäkringsmodell 
vid årsslutet 2018, vilket också ledde till några mindre förändringar av de anpassade baserna.  

4.22  Jag har informerats om att HLI för närvarande undersöker om det skulle överensstämma med 
försäkringstagarens rimliga förväntningar och principerna och principerna gällande finansiell 
förvaltning avseende den vinstutdelande fonden att återfå betalningar från WP-fonden som 
tidigare betalats av aktieägare till följd av ett administrativt fel. Denna undersökning påverkas 
inte av om systemen fortskrider eller inte. 

HLI SCR 
4.23  De viktigaste delarna i HLI:s anpassade SCR (före diversifiering) per 31 december 2018 

beskrivs nedan. 

■  Kreditspridningsrisk (1,3 miljoner euro): Detta är risken för förluster till följd av 
värdeförändringar på marknadsvärdepapper som drivs av förändringar i motparternas 
kreditvärdighet. För HLI avser kreditspridningsrisken huvudsakligen sina aktieägare i en 
Oaktree obligationsfond (4 miljoner euro per 31 december 2018). 

■  Valutarisk (3,2 miljoner euro): HLI:s valutarisk uppstår huvudsakligen från tidigare SMI-
verksamhet som såldes inom Storbritannien, vilket innebär att intäkterna från den 
verksamheten är i GBP. 

■  Kostnadsrisk (3,0 miljoner euro): Kostnadsrisk uppstår genom negativ variation i 
kostnaderna som uppkommit vid förvaltning av en avslutad affärsverksamhet. HLI:s 
kostnader omfattar kostnader som direkt uppkommer och administrationskostnader 
bolaget antas betala till ett antal leverantörer, inklusive USIL (operativa tjänster), 
PGMSI, DST och UAL (all administration av försäkringsbrev). 

■  Annullationsrisk (4,1 miljoner euro): Annullationsrisken anger risken att det finns en 
högre eller lägre förlustnivå i verksamhetens avkastningsgrad. För HLI är huvudrisken 
att annullationsnivån minskar. Rörelsekostnaderna är högre än intäkterna från 
försäkringsbrev, så en minskning i annullationsnivån förväntas ha en negativ inverkan 
på bolaget. 

■  Motparts standardrisk (4,2 miljoner euro): Motpartens standardrisk för HLI härrör från 
förfallorisken för en motpart (t.ex. en bank eller ett återförsäkringsbolag) som leder till 
förlust av intäkter till bolaget.  
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UI – Solvensposition före överföring 
4.24 Den rapporterade och anpassade solvenspositionen för UI före överföring visas i tabellen nedan. 

Tabell 4.3 – UI:s solvensposition per den 31 december 2018 
Miljoner euro Rapporterat Anpassat 
Summa tillgångar  5,377.9 5,377.9 

Best Estimate Liability - enhets belastning 5,282.6 5,282.6 

Best Estimate Liability - icke-enhets belastning (50,5) (50,6) 

Riskmarginal 22,9 22,8 

Övriga skulder 20,1 20,1 

Uppskjutna skatteskulder 0,0 0,0 

Summa skulder 5,275.1 5,275.0 

   
Kapitalbas (tillgångar minus skulder) 102,8 103,0 

Efterställd skuld - - 

Anpassad kapitalbas 102,8 103,0 

   

Solvenskapitalkrav 66,9 67,1 

Överskottstillgångar 35,8 35,9 

Solvenstäckningsgrad 154 % 154 % 
 

4.25  Några mindre uppdateringar av BEL och riskmarginalen har skett sedan årsskiftet. 
Ändringarna var dock inte väsentliga och de rapporterade och anpassade baserna är därför 
mycket närliggande.  

UI SCR 
4.26  De viktigaste delarna i UI:s anpassade SCR (före diversifiering) per 31 december 2018 

beskrivs nedan. 

■  Aktierisk (19,1 miljoner euro): UI:s verksamhet består huvudsakligen av självbärande 
försäkringsbrev där intäkterna till UI representeras av procentuella avgifter som 
uppkommer på andelsfondernas värde. Det innebär att UI:s intäkter är utsatta för 
värdeförändringarna i dessa fonder. Därför är UI utsatt för aktierisk i den utsträckning 
att om värdet av aktiekapitalet i dessa fonder sjunker kommer det leda till en minskning 
av framtida intäkter för UI. UI är inte utsatt för aktierisk på den internationella 
vinstutdelande verksamheten eftersom den här verksamheten är helt återförsäkrad till 
ALAP, som betalar UI per försäkringsbrevens förnyelsebidrag.  

■  Kreditspridningsrisk (7,5 miljoner euro): Detta är risken för förluster till följd av 
värdeförändringar på marknadsvärdepapper som drivs av förändringar i motparternas 
kreditvärdighet. UI:s spridningsrisk drivs huvudsakligen av sitt innehav i Oaktree-
fonden. 
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■  Valutarisk (26,7 miljoner euro): UI bedrev tidigare sin verksamhet över hela Europa men 
fokuserade på att sälja utländska livförsäkringsobligationer inom Storbritannien. Den 
utländska obligationsportföljen som förvärvades från Athora omfattade försäkringsbrev 
som också såldes i Storbritannien. Som ett resultat är UI exponerad för intjäning av 
avgiftsintäkter i Sterling vilket bidrar till dess valutariskexponering, dvs förändringar i 
värdet av Sterling i förhållande till euron kan ha en negativ inverkan på UI-resultat.  

■  Kostnadsrisk (10,3 miljoner euro): Kostnadsrisken hänför sig till risken att de förväntade 
utgifterna för administrationen av UI-verksamheten är högre än förväntat. Kostnader 
som överstiger de som förväntas kommer att ha en negativ inverkan på UI.  

■  Annullationsrisk (29,6 miljoner euro): Annullationsrisken anger risken att det finns en 
högre eller lägre förlustnivå i verksamhetens avkastningsgrad. För UI är den största 
risken en massannullationshändelse som skulle leda till förlust av framtida vinster på 
försäkringsbreven som förlorats. 

■  Motparts standardrisk (7,9 miljoner euro): Motpartens standardrisk för UI härrör från 
förfallorisken för en motpart (t.ex. en bank eller ett återförsäkringsbolag) som leder till 
förlust av intäkter till UI. Såsom beskrivs i punkt 2.21, efter att ha granskat 
försäkringsbrevens villkor, anger UI att motpartsexponeringen för ALAP ligger hos 
försäkringstagarna. Dessutom meddelade UI sina försäkringstagare den 21 januari 
2019 för att säkerställa att det inte fanns någon tvetydighet på denna punkt. UI har dock 
fortsatt att inkludera motpartsriskexponeringen för ALAP i SCR-beräkningen för 
motpartsrisken. Om denna exponering skulle elimineras har jag informerats om att 
kapitalbasen skulle öka till 104 miljoner euro och SCR skulle minska till 65 miljoner 
euro, vilket skulle resultera i en SCR-täckningsgrad på 160 %.  
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Avsnitt 5: Systemens inverkan på UPE-försäkringstagare 

Allmänna överväganden 
5.1 Vid granskning av systemen måste jag överväga följderna av den föreslagna överföringen 

gällande säkerheten för försäkringstagarnas avtalsförmåner (dvs. sannolikheten att 
avtalsförmånerna kommer att uppfyllas), för förmånsnivåerna som betalas till 
försäkringstagarna (inklusive konsekvenser av rörliga avgifter på sådana förmåner) och för alla 
försäkringstagares rimliga förväntningar av UPE, HLI och UI. I synnerhet måste jag överväga 
om eventuella förändringar av diskretionära avgifter eller rättigheter är förenliga med 
försäkringstagarnas rimliga förväntningar. Enskilt övervägande krävs för vardera gruppen av 
försäkringstagare som berörs av systemen. 

5.2 Faktorerna jag måste överväga för vardera bolaget vid konsekvensbedömningen av 
överföringen för säkerheten för försäkringstagarnas förmåner är: 

■  Den aktuella solvenspositionen. 

■  Deltagande bolagens riskprofiler. 

■  Huvudmålen enligt vad som anges i vardera bolagets ramverk för riskhantering. 

■  Den förväntade framtida solvenspositionen för vardera bolaget, både före och efter 
överföringen. 

5.3 Problemen jag måste överväga vid bedömningen av den sannolika inverkan på 
försäkringstagarnas rimliga förväntningar för de överförande försäkringstagarna är: 

■  Avtalsförpliktelser till försäkringstagare. 

■  Investeringskriterier för motsvarande försäkringsfonder och UWP-kapital i mottagande 
bolaget. 

■  Prissättningen för de nya motsvarande fondförsäkringarna och UWP-kapitalet i 
mottagande bolaget. 

■  Avgiftsnivån som ska dras av från de nya motsvarande fondförsäkringarna och UWP-
kapitalet i mottagande bolaget. 

■  Eventuella förändringar i principerna och praxis för finansiell förvaltning av UWP-kapital 
i HLI och UI som ett resultat av systemen. 

■  Eventuella förändringar som orsakats av överföringen till beskattning av 
försäkringstagares förmåner. 

■  UPE:s tillämpning av handlingsfrihet 

■  Kundtjänstkvalitet till försäkringstagare efter överföringen. 

■  UPE:s strategiska planer. 
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5.4 Oberoende aktuariens mandat kräver att jag överväger om systemen erbjuder tillräckligt med 
skydd för försäkringstagarnas intressen i de förändrade omständigheterna som kommer att 
tillämpas efter genomförandet av systemen.  

5.5 I det här avsnittet överväger jag systemens troliga inverkan på UPE:s försäkringstagare. 
Dessa är försäkringstagare med försäkringsbrev som hölls i UPE före överföringen.  

Säkerheten för UPE:s försäkringstagares förmåner  
i) Inledande solvensposition 

 För att hjälpa mig att utforma min bedömning av säkerheten för försäkringstagarnas förmåner 
har jag övervägt UPE:s solvensposition både före och efter den föreslagna överföringen. 
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 sammanfattar UPE:s solvensposition före och efter den föreslagna överföringen, förutsatt att 
ikraftträdandedatumet var 31 december 2018. Siffrorna före överföring är de som har 
förberetts på den anpassade basen som beskrivs i avsnitt 4. Observera att i UPE-positionen i 
tabellen nedan ingår innehavet i HLI och UI, vilka är direkta dotterbolag. UPE är exponerad för 
riskerna inom HLI och UI eftersom bolagets substansvärde ingår i UPE:s tillgångsinnehav. 

Tabell 5.1 – UPE:s solvensposition före och efter överföring per den 31 december 2018 
 Före överföring (anpassad)  Efter 

överföring 

 UPE HLI UI Diversifiering och 
aggregering* 

UPE (efter) 

Tillgångar 10,914.1 315,8 5,377.9 (120,4) 16,487.5 

      
BEL - 
fondförsäkringar/UWP 

10,443.7 273,5 5,282.6 - 15,999.9 

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

Övriga skulder 121,7 9,1 20,1 - 151,0 

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

Summa skulder 10,546.2 298,4 5,275.0 (0,5) 16,119.1 

      
Kapitalbas 367,9 17,4 103,0 (119,9) 368,4 

Efterställd skuld 22,3 - - - 22,3 

Anpassad kapitalbas 390,2 17,4 103,0 (119,9) 390,6 

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

Solvens** 
täckningsgrad 

283 % 148 % 154 %  199 % 

Anpassad kapitalbas 
(exkl. IWT-tillgång) 

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

SCR efter KACDT 
(exkl. IWT-tillgång) 

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

Solvenstäckningsgrad 
(exkl. IWT-tillgång) 

181 % 148 % 154 %  126 % 

*Denna kolumn visar inverkan på de tre enheterna vid fusion. HLI:s och UI:s kapitalbas ingår redan i UPE:s tillgångar, så en 
anpassning görs för att ta bort dem för att undvika dubbelräkning. 

**Denna rad visar täckningen om IWT-tillgången ingår i UPE:s anpassade kapitalbas och belastas även i SCR. 
***Denna rad visar täckningen om IWT-tillgången ingår inte i UPE:s anpassade kapitalbas och belastas även i SCR. 

5.8 UPE:s kapitalpolicy (före överföring) är att alltid bibehålla tillräckliga tillgångar för att täcka 
minst 135 % av sin SCR. Bolaget syftar även till att bibehålla tillräckliga tillgångar exklusive 
IWT-tillgången så att de kan täcka sin SCR. Vidare har styrelseledamöterna antagit en 
utdelningspolicy för att eventuella utdelningar inte skulle leda till att UPE har en solvens 
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täckningsgrad på mindre än 150 % (eller 110 % exklusive IWT-tillgången). UPE:s kapitalpolicy 
kommer inte att förändras till följd av systemen.  

5.9 Som visas itabell 5.1 är UPE:s solvens täckningsgrad efter överföring 283 % (eller 181 % 
exklusive IWT-tillgången). Detta innebär att UPE i enlighet med sin utdelningspolicy som 
beskrivs i punkt 5.8 kan betala en utdelning till sitt moderbolag så att täckningen skulle falla till 
150 % eller 110 % exklusive IWT-tillgången (beroende på vilket är det högsta tröskelvärdet). 

5.10  Som visas i tabell 5.1 är UPE:s solvens täckningsgrad efter överföring 199 % (eller 126 % 
exklusive IWT-tillgången). Dessa täckningsbelopp är lägre än siffrorna på 283 % respektive 
181 % efter överföringen. Dessutom har jag även övervägt UPE:s solvens täckningsgrad före 
systemen, exklusive värdet av dotterbolagen HLI och UI, vilket var 221 % (eller 101 % 
exklusive IWT-tillgången). 

5.11  Jag noterar att UPE-försäkringstagarna exponeras för riskerna (direkta eller indirekta) från HLI 
och UI, oavsett om systemen fortskrider. Dessutom överskrider ändå solvensgraden efter 
överföringen målen som fastställts i kapitalpolicyn vid 150 % (eller 110 % exklusive IWT-
tillgången), under vilken en utdelning inte skulle betalas ut. Detta innebär att UPE efter 
överföring fortfarande skulle kunna betala utdelning till sitt moderbolag. Därför skulle UPE, 
trots den förminskade solvens täckningsgraden, som ett resultat av överföringen, fortfarande 
ha en buffert för täckningsbeloppen som anges i deras utdelningspolicyer och därför anser jag 
inte att genomförandet av systemen skulle ha en väsentligt negativ inverkan på säkerheten för 
försäkringstagarnas förmåner från ett täckningsperspektiv.  

5.12  Aktieägarnas tillgångar före systemen innefattar HLI:s och UI:s kapitalbas. Efter systemen 
kommer dessa tillgångar direkt att innehas av UPE (med undantag av 3,8 miljoner euro i 
kontanter som behålls vardera av UI och HLI). Avsikten är att avveckla både UI och HLI och 
överföra kontanterna till UPE.  

5.13  Utmost Bermuda är ett livförsäkringsbolag som är auktoriserat i Bermuda (för närvarande ett 
dotterbolag till HLI) som kommer att bli ett direkt dotterbolag till UPE efter systemen. 
Behandlingen av detta dotterbolag ändras inte som ett resultat av systemen eftersom Utmost 
Bermuda för närvarande är ett dotterbolag till HLI som i sin tur är ett dotterbolag till UPE.  

ii) Riskprofil 

5.14  Vid bedömningen av systemens inverkan på UPE:s riskprofil är det nödvändigt att överväga 
riskprofilen för vardera deltagande bolaget, i synnerhet skillnaderna, för att förstå eventuella 
ytterligare risker (om några) för vardera försäkringstagargruppen inom koncernen vid 
exponering till följd av systemen. Nyckelfunktionerna för var och en av de deltagande bolagen 
beskrivs nedan.  

5.15  SCR är en nyckelfråga när man överväger riskprofilen. Det är en riskbaserad beräkning som 
beaktar en fördefinierad lista med risker som ett livförsäkringsbolag kan utsättas för. SCR 
består av marknadsrisk, livförsäkringsrisk, sjukförsäkringsrisk, motpartsrisk och operativ risk.  

5.16  Vid bedömningen av de olika bolagens riskprofiler har jag övervägt SCR för vardera 
deltagande bolaget, inklusive dess komponenter, bolagets affärsprofil, dess 
investeringsstrategi och nuvarande innehav av aktieägartillgångar.  

5.17  UPE:s tekniska avsättningar (på anpassad basis) per den 31 december 2018 (före överföring) 
är cirka 10,395 miljoner euro. Verksamheten består mestadels av 
fondförsäkringsverksamheten. Bolaget säljer även grupprisk anställningsförmåner som är 
kraftigt återförsäkrat (100 % för utländsk verksamhet och 80 % för lokal irländsk verksamhet) 
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och har en mindre mängd äldre rörlig livränteverksamhet som är 100 % återförsäkrad. Mer 
information om UPE:s verksamhet finns tillgänglig i avsnitt 2 i denna rapport.  

5.18  UPE kommer att bli ett större och något mer mångsidigt bolag efter systemen. Summa BEL 
före överföring är 10,336 miljoner euro och efter överföringen är 15,853 miljoner euro. Större 
delen av ökningen i BEL är till följd av tillägget av traditionell verksamhet från UI (cirka 5 282 
miljoner euro), och även en mindre mängd traditionell verksamhet från HLI (cirka 274 miljoner 
euro). En mindre del riskverksamhet överförs till UPE från HLI. HLI:s BEL (med anpassning) 
för sin riskverksamhet är cirka 1,6 miljoner euro, bestående av 191 livförsäkringar, termins- 
och olycksförsäkringar. 

5.19  Vissa av de självbärande verksamheterna som överförs till UPE från HLI och UI är i stort sett 
förenliga med den nuvarande UPE fondförsäkringsverksamheten, med undantag för följande: 

■  UI International vinstutdelande verksamhet: Detta är självbärande vinstutdelande 
verksamhet som UPE för närvarande inte är verksam inom. Denna verksamhet är dock 
100 % återförsäkrad till ALAP. Dessutom har UPE uppgett att motpartsrisken ligger hos 
försäkringstagarna (som beskrivs i punkt 2.21). Därför är nettoeffekten på UPE:s 
riskprofil inte väsentlig.  

■  HLI:s vinstutdelande produkt: Som ovan är de självbärande vinstutdelande försäkringar 
som är en bransch som UPE för närvarande inte är verksam inom. Med tanke på 
storleken på denna verksamhet emellertid är relativt liten med sammanlagda tillgångar 
vid årsskiftet 2018 på cirka 85 miljoner euro jämfört med totala tillgångar i den 
kombinerade enheten efter överföringen på cirka 16,487 miljoner euro, påverkas inte 
UPE:s riskprofil väsentligt negativt av att ta emot denna verksamhet.  

5.20  Tidigare HLA-fondförsäkrade sparobligationer: Några av de tidigare HLA-försäkringsbreven är 
investerade i fastighetsfonder med hävstänger. Hävstängerna inom de olika 
fastighetsfonderna förstärkte effekterna på den irländska fastighetsmarknaden. Följaktligen 
sjönk många av fastighetsfonderna med hävstänger väsentligt i värde, med vissa som nådde 
ett nollvärde, efter fastighetsmarknadens krasch. Efter minskningen av fondvärden som 
härrörde från finanskrisen var HLA föremål för en rad rättsliga åtgärder av försäkringstagare. 
Som ett resultat av det tidigare systemet överfördes rättstvistrisken till HLI. 7 tvistemål pågår 
fortfarande som HLI har en möjlig finansiell exponering för. Som sådan förblir HLI utsatt för 
rättstvistrisken och därför kommer denna risk att överföras till UPE vid överföring. 
Rättstvistrisken beaktas inte uttryckligen som en del av SCR-beräkningen.  

5.21  Efter systemen ökar dock riskkapitalkostnaden inom SCR till 10,9 miljoner euro från 7,1 
miljoner euro. Sammantaget ökar SCR från 137,9 miljoner euro före systemen till 195,8 
miljoner euro efter systemen. Ytterligare kommer UPE även att inneha en kapitalbuffert över 
SCR efter systemen. UPE:s kapitalpolicy anger att den kommer att inneha egna medel för 
135 % av sin SCR (eller 100 % exklusive IWT-tillgången) och kommer inte att betala utdelning 
om den utdelningen skulle leda till att täckningen faller under 150 % av SCR (eller 110 % 
exklusive IWT-tillgången). Det är omöjligt för mig att uppskatta eventuell ekonomisk inverkan 
på grund av denna rättstvistrisk. På grundval av informationen som tillhandahållits mig, 
kommer emellertid det i händelse av ett ogynnsamt domslut i samband med dessa rättstvister 
att fortsätta finnas tillräckliga medel inom UPE för SCR att fortfarande vara täckt.  

5.22  UPE efter överföring kommer att fortsätta att förlita sig på en mängd olika leverantörspartners. 
Genomförandet av systemen leder inte till några förändringar av dessa arrangemang, med 
undantag för USIL administrationstjänster som kommer att konsolidera de tre separata 
arrangemangen i ett enda arrangemang. Riskerna som är förknippade med dessa utläggnings-
arrangemang existerar oavsett om systemen fortskrider eller inte.  
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SCR-jämförelse  

5.23  Jag har jämfört SCR för UPE före överföring med SCR för UPE efter överföring.  

5.24  De flesta av SCR-komponenterna har i stort sett ökat i förhållande till verksamhetens ökade 
storlek med väsentliga undantag som är: 

■  Valutarisk: Ökningen beror främst på den utländska obligationsverksamheten som drivs 
av UI, sedan de tidigare Aviva- och Athora-bolagen bedrev verksamheter 
huvudsakligen i Storbritannien i en blandning av GBP och USD samt Euro-valutor.  

■  Kreditspridningsrisk: Ökningen beror på exponeringen för UI:s och HLI:s aktieägare till 
cirka 24 miljoner euro i en Oaktree-fond, som gemensamt investerar i europeiska 
företagsobligationer. 

Fastän valutarisken och kreditspridningsriskerna har ökat med mer än den proportionella 
ökningen av verksamheten har UPE redan exponerats för dessa risker eftersom UI och HLI är 
direkta dotterbolag till UPE. Dessutom, medan SCR har ökat, ligger UPE:s solvenstäckning 
efter överföringen över tröskelvärdena i sin utdelnings- och kapitalpolicy, som beskrivs i 
punkterna 5.8 till 5.11. 

5.25  Jag har också övervägt risker som inte nödvändigtvis visas av SCR. Sådana risker kan 
innefatta rättsrisk, statsobligationsrisk, skatterisk, politisk risk, ryktesrisk och strategisk risk.  

5.26  En sådan risk hänför sig till rättstvister som har inträffat och är fortfarande pågående inom HLI 
avseende olika fondförsäkrade fastighetsfonder med hävstång. UHIL har bedömt risken i 
samband med dessa rättstvister. Baserat på denna granskning och även på erfarenhet hittills 
anses denna risk vara minimal och som sådan har HLI:s styrelse inte gjort några förändringar i 
kapitalpolicyn avseende denna risk. Situationen förblir oförändrad inom UPE efter systemen. 

5.27  Brexit är en annan sådan risk. UPE har bedömt risken för Brexit, särskilt nya affärsvolymer, 
hur betjäning av befintliga verksamheter kommer att genomföras och även i samband med 
negativa valutaförändringar. Försäkringstagare inom UPE kommer att utsättas för var och en 
av dessa oavsett om systemen fortskrider eller inte. Storleken på riskexponeringen i relation till 
negativa valutaförändringar och den indirekta riskinverkan på UPE som resultat av mindre nya 
affärsvolymer i Utmost som ett resultat av Brexit är större i UPE efter systemen. 
Kapitalavgiften inom UPE SCR efter systemen ökar dock i förhållande till valutarisken och 
kostnadsrisken. UPE har också utarbetat en plan för att åtgärda dessa punkter vid en ”hard 
Brexit”. 

5.28  UPE:s 2019 ORSA7-rapporten visade inverkan av ett antal belastningsscenarier på UPE:s 
solvenstäckning efter att HLI och UI har överförts till UPE. ORSA-scenarierna överväger inte 
alla möjliga scenarier, utan snarare scenarier som övervägs hjälper till att ange känsligheten 
för företagets solvensposition för faktorerna som beaktas. UPE tillhandahöll mig även 
underliggande prognoser baserat på utgången av 2018-positionen för vardera bolaget före 
systemen. Siffrorna före systemen visar att UPE:s kapitalposition är mest exponerad för högre 
kostnader och lägre annullationsnivåer, men i specifika belastningsscenarier som beaktas i 
prognoserna var solvenstäckningen över UPE:s kapitalmål.  

                                                 
7 Egen risk- och solvensbedömning (Own Risk and Solvency Assessment, ”ORSA”)) är en rapport som måste utarbetas minst årligen för att täcka bolaget syn på sin riskprofil och kapitalbeloppet som 

krävs. En nyckelkomponent i ORSA är scenarierna som bedömer hur bolagets solvensposition kan utvecklas under olika omständigheter. Den ska täcka alla väsentliga risker som ett bolag utsätts för. 
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5.29  UPE:s 2019 ORSA-rapport har inga scenarier som resulterade i att UPE:s 
solvenstäckningsgrad efter systemen skulle hamna under UPE:s solvensgrad på 135 % (med 
undantag för det omvända stresstestet som beskrivs i punkt 5.30). Det enda scenariot som 
resulterade i att solvensprocenten exklusive IWT-tillgången understiger 100 % är scenariot där 
annullationsnivån minskar med 50 %, vilket innebär att färre försäkringstagare överlämnar sina 
försäkringsbrev. Solvenstäckningen faller inledningsvis under 100 % till 89 % men detta 
återhämtar sig inom ett år till över 100 %. Orsa-rapporten 2019 visar att solvenstäckningen 
efter systemen också är särskilt exponerat för att annullationsnivåer sjunker och att 
kostnaderna ökar men att detta överensstämmer med ORSA-scenarierna före systemen.  

5.30  Dessutom har UPE övervägt ett omvänt stresstest på positionen efter systemen (dvs. ett test 
som visar ett möjligt scenario som kan leda till att solvenstäckningen sjunker till under 100 %). 
Omständigheterna som UPE har identifierat som ett scenario där solvenstäckning kunde 
sjunka till under 100 % var en kombination av negativa händelser inklusive en 30 % sänkning 
av eget kapital, massannullation av försäkringsbrev, en ändring inom lagstiftningen som leder 
till avskrivning av IWT-tillgången, en ökning i kostnader och en väsentlig böter. Detta scenario 
ledde till en minskning av solvenstäckningen på 110 %, vilket var mindre än minskningen för 
samma belastning på UPE före systemen på 160 %. 

5.31  Samtliga deltagande företag utsätts emellertid för en kombination av risker som uppstår 
samtidigt om systemen fortskrider eller ej; men effekterna av sådana händelser skulle skilja sig 
före och efter de föreslagna systemen med hänsyn till förändringen i riskexponeringen på 
grund av bolagets större storlek. 

5.32  Både UPE-prognoserna före systemen och UPE:s 2019 ORSA-rapport anger exponeringen för 
IWT-tillgången som en väsentlig exponeringsrisk. UPE har åtgärdat risken genom sin 
kapitalpolicy där den har fastställt kapitalmål exklusive IWT-tillgången samt kapitalmål 
inklusive IWT-tillgången. 

5.33  Med tanke på IWT-tillgångens illikvida beskaffenhet har UPE även bedömt 
likviditetsställningen hos företaget efter systemen. Per den 31 december 2018 hade den 
sammanslagna enheten 181 miljoner euro i likvida tillgångar som huvudsakligen investerats i 
kontanta medel (75 miljoner euro), statsobligationer (67 miljoner euro) och investeringsfonder 
(37 miljoner euro). Dessa tillgångar skulle finnas till hands ifall företaget skulle behöva erlägga 
betydande betalningar, t.ex. i samband med en operativ händelse. UPE ORSA visar att den 
sammanslagna enhetens likvida tillgångar ökar med tiden allteftersom företaget fortsätter att 
generera kassalikviditet. Likviditetsställningen stärks även av IWT-tillgångens mekanik som 
omfattar en gräns för hur stor totaltillgången får vara. 

iii) Prognostiserad solvensposition 

5.34  Som beskrivs i punkt 4.7 kräver CBI att alla bolag inom riskhanteringsramen fastställer vilka 
ytterligare tillgångar man avser att tilldela utöver SCR för att tillhandahålla ytterligare försäkring 
till försäkringstagarnas förmåner. 

5.35  UPE:s kapital- och utdelningspolicy som beskrivs i punkt 5.8, kommer inte att ändras på grund 
av systemen.  

5.36  Jag har också beaktat UPE:s prognostiserade solvensposition före och efter systemen. 
Prognoserna förutsätter att utdelningar betalas ut till UHIL på totalt 9 miljoner euro år 2019 och 
18 miljoner euro per år därefter. 

5.37  Solvenstäckningsgraden före systemen förväntas sjunka från 283 % vid årsskiftet 2018 till 
270 % vid årsskiftet 2023. Solvenstäckningsgraden efter systemen förväntas stiga från 199 % 
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vid årsskiftet 2018 till 212 % vid årsskiftet 2023. Detta beror på att UI- och HLI-verksamheterna 
inledningsvis efter systemen ökar UPE:s SCR, men förväntas minska med tiden vilket frigör 
kapital och förbättrar solvensförhållandet. Om IWT-tillgången utesluts förväntas 
solvenstäckningsgraden att förbättras med tiden före systemen (från 181 % vid årsslutet 2018 
till 221 % vid årsslutet 2023) och prognosen efter systemen (från 126 % vid årsskiftet 2018 till 
172 % vid årsskiftet 2023). 

5.38  Solvenstäckningen i scenariet efter systemen förblir över både lagkravet och även målen på 
135 % (eller 100 % exklusive IWT-tillgången) enligt kapitalpolicyn. Medan det prognostiserade 
solvensförhållandet före systemen är högre kan belopp, enligt utdelningspolicyn, som 
överstiger målen på 150 % (eller 110 % exklusive IWT-tillgången) betalas ut som utdelning. 
Eftersom solvensgraden efter systemen förblir över dessa mål under vardera prognosåret 
anser jag inte att den prognostiserade solvenspositionen påverkas väsentligt negativt till 
resultat av systemen.  

5.39 Samtliga deltagande företag utsätts emellertid för en kombination av risker som uppstår 
samtidigt om systemen fortskrider eller ej; men effekterna av sådana händelser skulle skilja sig 
före och efter de föreslagna systemen med hänsyn till förändringen i riskexponeringen på 
grund av bolagets större storlek.  

5.40  Vid konsolidering av de olika slutna verksamheterna till UPE kommer strukturen i UHIL att 
förenklas. En förenklad koncernstruktur skulle förväntas bli mer kostnadseffektivt och även 
mer kapitaleffektivt från ett koncern-perspektiv. Detta i sin tur bör placera UHIL i ett starkare 
läge för att stödja sina olika bolag. Detta bör vara positivt ur UPE:s försäkringstagares 
perspektiv.  

Sammanfattning – Säkerhet  

5.41  Baserat på informationen som tillhandahållits mig och med beaktande av de olika punkterna 
ovan med avseende på solvenspositionerna, relativa riskprofiler samt den prognostiserade 
solvenstäckningen (alla före och efter system) anser jag att UPE-försäkringstagarna inte 
påverkas väsentligt negativt på grund av de föreslagna systemen.  

UPE-försäkringstagarnas rimliga förväntningar  
5.42  Systemen påverkar inte UPE:s avtalsförpliktelser till försäkringstagare.  

5.43  Systemen har ingen inverkan på UPE:s försäkringstagares rättigheter och skyldigheter. 
Samtliga försäkringstagare har rätt till samma rättigheter som fanns tillgängliga före systemens 
överföring. 

i) Fonder 

5.44  Inga förändringar kommer att ske till fondförsäkringar till följd av de föreslagna systemen.  

5.45  Systemen förhindrar inte UPE från att etablera, stänga eller fusionera delfonderna; ändra 
delfondernas namn eller ändra avgifterna där sådana ändringar skulle överensstämma med 
försäkringsbrevens villkor. Alla sådana ändringar skulle göras av UPE enligt sådana villkor 
som HoAF rekommenderar, med beaktande av försäkringstagarnas rimliga förväntningar och 
godkännande av UPE:s styrelse.  
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ii) Återförsäkringsarrangemang 

5.46  UPE har för närvarande ett antal aktiva återförsäkringsarrangemang. Dessa inkluderar 
återförsäkringsavtalet med Generali Switzerland avseende den rörliga livränteverksamheten, 
återförsäkring av den lokala irländska och internationella personalförmånsverksamheten, 
återförsäkring av dödsförmåner som bifogas andelsfonderna samt 
katastrofåterförsäkringsavtalet. 

5.47  Dessa arrangemang påverkas inte av systemen. 

iii) Prissättning för fondförsäkringar 

5.48  Systemen uppger att inga ändringar kommer att ske gällande tillvägagångssättet för 
enhetspriserna till följd av den föreslagna överföringen. Det kommer inte heller att bli någon 
förändring i prissättningsförfarandena för andelar som tillhör befintliga UPE-kunder till följd av 
den föreslagna överföringen. 

iv) Avgifter 

5.49  Försäkringsbrevens villkor anger avgifter som tas ut på försäkringsbrevet under hela dess 
livstid. För närvarande kan vissa av dessa avgifter varieras efter bolagets eget gottfinnande 
eller till följd av vissa händelser, såsom förändringar i lagstiftningen. Det är därför också 
nödvändigt för mig att överväga systemets inverkan på sådana avgifter både direkt efter 
överföringen och även hur dessa avgifter kan varieras i framtiden. 

5.50  Villkoren för varje produkt som säljs av UPE listar alla avgifter som gäller för ett 
försäkringsbrev.  

5.51  Avgifterna på UPE:s försäkringsbrev består huvudsakligen av procentuella avgifter som görs 
på andelsfondernas värde.  

5.52  Avtalsvillkoren för UPE-försäkringstagare ändras inte till följd av systemen. 

5.53 Det är också viktigt att överväga huruvida det föreligger några skillnader mellan enheterna i 
fråga om förmågan att ta olika betalt i framtiden. Jag har blivit underrättad av företaget om att 
de för närvarande håller på att analysera samtliga enheters förmåga att ta olika betalt och att 
de kommer att tillhandahålla mig bevis på vad de kommit fram till innan man implementerar 
systemen. 

v) Tjänster 

5.54  Systemen har ingen inverkan på tjänsteavtalen för UPE-försäkringstagarna. Följaktligen 
kommer försäkringstagarna fortsättningsvis att få samma servicestandard före och efter 
systemen. 

vi) Alternativ 

5.55  Systemen anger att alla försäkringstagares rättigheter som existerar enligt försäkringstagarnas 
avtal kommer att förbli oförändrade till följd av systemen. Som sådana påverkas inte UPE-
försäkringstagare negativt till följd av den föreslagna överföringen ur perspektivet av 
alternativen som finns tillgängliga för dem på deras försäkringsbrev.  
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vii) Skatt 

5.56  Systemen kommer inte att förändra försäkringsbreven och resulterar inte i upphävande eller 
utfärdandet av nya försäkringsbrev för försäkringstagare. Det förväntas inte att systemen 
kommer att ge upphov till skattepåföljder för försäkringstagarna. Systemen anger emellertid att 
eventuella skattepåföljder som kan uppstå till följd av systemen kommer inte att bäras av 
försäkringstagarna. Skattemyndigheterna i Irland, Italien och Storbritannien kommer att 
underrättas om avsikten att genomföra den föreslagna överföringen enligt systemen. 

Slutsats 
5.57  Föremål för positionerna i punkt 8.1, baserat på informationen som tillhandahållits mig och 

kommentarer jag har angett i det här avsnittet i rapporten anser jag det rimligt att dra 
slutsatsen att den föreslagna överföringen för UPE:s försäkringstagare före systemen inte har 
någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten av deras förmåner, deras rimliga fördelar 
förväntningar eller servicenivån som de för närvarande erhåller. 

5.58  Dessutom har UPE:s chef för aktuariefunktion utarbetat en rapport i relation till överföringen. I 
den rapporten har HoAF dragit slutsatsen att: 

■  Systemen kommer inte att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten för 
förmånerna hos UPE dac:s försäkringstagare; 

■  Rättvis behandling av och rimliga förmånsförväntningar hos UPE dac:s 
försäkringstagare kommer inte att påverkas väsentligt negativt av systemen; och 

■  Systemen kommer inte att ha någon väsentlig negativ inverkan på den sammanslagna 
enhetens nuvarande och beräknade solvensposition. 
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Avsnitt 6: Systemens inverkan på HLI-försäkringstagare 

Inledning 
6.1 I detta avsnitt i rapporten beaktar jag systemens sannolika inverkan på HLI:s försäkringstagare 

gällande säkerheten för försäkringstagarnas förmåner och rimliga förväntningar.  

6.2 Som med de andra deltagande bolagen, faktorer jag måste överväga vid 
konsekvensbedömningen av överföringen för säkerheten för försäkringstagarnas förmåner är: 

■  Den aktuella solvenspositionen. 

■  Deltagande bolagens riskprofiler. 

■  Huvudmålen enligt vad som anges i vardera bolagets ramverk för riskhantering. 

■  Den förväntade framtida solvenspositionen för vardera bolaget, både före och efter 
överföringen. 

6.3 Problemen jag måste överväga vid bedömningen av den sannolika inverkan på 
försäkringstagarnas rimliga förväntningar för de överförande försäkringstagarna är inkluderade 
nedan.  

6.4 Oberoende aktuariens mandat kräver att jag överväger om systemen erbjuder tillräckligt med 
skydd för försäkringstagarnas intressen i de förändrade omständigheterna som kommer att 
tillämpas efter genomförandet av systemen.  

Säkerheten för HLI:s försäkringstagares förmåner  
i) Solvensposition 

6.5 För att hjälpa mig att utforma min bedömning av säkerheten för försäkringstagarnas förmåner 
har jag övervägt HLI:s solvensposition både före och efter den föreslagna överföringen samt 
UPE:s solvensposition efter överföringen.  

6.6 Tabell 6.1 sammanfattar HLI:s solvensposition före och efter den föreslagna överföringen, 
förutsatt att ikraftträdandedatumet var 31 december 2018. Siffrorna före överföring är de som 
förberetts på den anpassade basen som beskrivs i avsnitt 4 och UPE-positionen efter 
överföring som beskrivs i avsnitt 5 i rapporten. 
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Tabell 6.1 – HLI:s solvensposition före och efter överföring per den 31 december 2018 
 HLI UPE (efter) 

Tillgångar 315,8 16,487.5 

   
BEL - fondförsäkringar/UWP 273,5 15,999.9 

BEL - traditionella 11,1 (146,6) 

RM 4,6 85,6 

Övriga skulder 9,1 151,0 

DTL - 29,2 

Summa skulder 298,4 16,119.1 

   
Kapitalbas 17,4 368,4 

Efterställd skuld - 22,3 

Anpassad kapitalbas 17,4 390,6 

   
SCR 11,8 195,8 

Solvenstäckningsgrad 148 % 199 % 

   
Anpassad kapitalbas (exkl. IWT-tillgång) 17,4 236,4 

SCR (exkl. IWT-tillgång) 11,8 188,3 

Solvenstäckningsgrad (exkl. IWT-tillgång) 148 % 126 % 
 
6.7  I enlighet med punkt 4.11 omfattar siffrorna ovan för UPE före systemen kapitaltillskottet på 10 

miljoner euro från UPE till följd av problem som identifierats med den framtida inkomstnivå 
som tillåts vid beräkningen av förväntad framtida vinster som påverkar värdet av de tekniska 
avsättningarna. Som ett resultat av detta bestod HoAF-rapporten om tekniska avsättningar 
som lämnats in till CBI vid årsslutet 2018 av en sådan begränsning att de inte kunde dra 
slutsatsen att uppgifter som använts för att beräkna tekniska avsättningar var fullständiga, 
korrekta och lämpliga.  Denna begränsning omnämns även i HLI HoAF:s rapport om 
systemen. 

6.8 Tabellen ovan visar att om den föreslagna överföringen hade skett den 31 december 2018 
skulle HLI-försäkringstagare befinna sig inom ett bolag vars solvenstäckning överträffade 
Solvens II-kraven och även sin aktuella solvenstäckning på 148 % av SCR. Jämförelsen 
måste emellertid beakta skillnaderna mellan bolagen, bland annat IWT-tillgången och 
förlagslån som beskrivs i följande punkter. 

6.9 Om IWT-tillgången utelämnas skulle solvenstäckningsgraden för den sammanslagna enheten 
vara 126 %, vilket är lägre än HLI:s nuvarande solvenstäckning på 148 %. IWT-tillgången är 
en illikvida tillgång som inte kan realiseras enligt bolagets option, dvs bolaget kan inte (i sin 
vanliga verksamhet) omvandla tillgången till kontanter utan snarare vänta med att återvinna 
belopp från försäkringstagarens ansvar att betala skatt i framtiden när de tar ut pengar och 
förutsatt att investeringsresultatet är tillräckligt positivt för att försäkringstagaren ska betalar 
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väsentlig skatt på investeringsvinster. Detta har likviditetsföljder för bolaget och är orsaken till 
att UPE övervakar likviditets- och solvenstäckningen exklusive IWT-tillgången. HLI är för 
närvarande inte utsatt för denna risk.  

6.10  Enligt den italienska källskattesystemet är UPE skyldig att betala ett belopp varje år till de 
italienska skattemyndigheterna, som bolaget då kan återfå från försäkringstagare när de 
inkasserar fonder och blir skyldiga att betala vinstskatt. Om återbetalningar inte kan erhållas 
från försäkringstagare har UPE erhållit juridisk rådgivning om att eventuellt återstående belopp 
kan återkrävas direkt från italienska skattemyndigheterna efter att den sista italienska 
försäkringstagaren har löpt ut, vilket kan vara långt fram i framtiden. Detta innebär att UPE är 
exponerad för risken att när investeringsmarknaderna sjunker minskar försäkringstagarnas 
vinster vilket gör det svårare för UPE att omvandla den illikvida tillgången i IWT till en likvida 
tillgång (dvs. kontanter). Detta beror på att skattebeloppet på investeringsvinster som betalas 
av försäkringstagare skulle minska. I den här situationen har UPE informerat oss om att det 
fortfarande kommer att dra av stämpelskatt från försäkringstagare (igen, vid samma tidpunkt 
som när försäkringstagarna tar ut kontanter) och i den utsträckning att man inte återhämtade 
IWT-tillgången har vi blivit informerats om att UPE har erhållit juridisk rådgivning om att man 
kan sänka stämpelavgiften som betalas till de italienska skattemyndigheterna. Detta minskar 
risken för att UPE inte skulle återfå IWT-tillgången (tills efter de sista försäkringstagarna 
lämnar bolaget när en ansökan till de italienska skattemyndigheterna kan göras). Det återstår 
en likviditetsrisk eftersom det endast är möjligt att återvinna en del av IWT-tillgången från 
stämpelskatt när försäkringstagarna tar ut kontanter.  

6.11  Jag har erhållit information som visar att vid årsslutet 2018 skulle kapitalvinstskatten som 
skulle betalas på den sammanlagda vinsten för UPE-försäkringstagare (om alla skulle 
inkassera sina försäkringsbrev) vara cirka 167 miljoner euro. Den totala IWT-tillgången vid 
årsslutet 2018 var 155 miljoner euro. Det innebär att UPE skulle kunna återvinna IWT-
tillgången från CGT som betalas av försäkringstagare i detta scenario. Vid 40 % minskning av 
tillgångsvärden vid årsslutet 2018 skulle beloppet på CGT från försäkringstagare ha sjunkit till 
55 miljoner euro. Den ackumulerade stämpelskatten skulle vid samma tidpunkt ha varit ca 80 
miljoner euro och detta kommer att öka med cirka 15 miljoner euro per år (frånvarande 
betydande marknadsfall eller förändringar i verksamhetsvolymer). Efter att ha övervägt dessa 
siffror anser jag att det är rimligt att beakta IWT-tillgången när man beaktar UPE:s 
solvensposition. 

6.12  Jag noterar att solvenstäckningen exklusive IWT-tillgången efter systemen förblir över 
lagkravet på 126 %. Dessutom är den absoluta nivån för denna buffert (dvs. anpassad 
kapitalbas minus SCR) mycket högre efter systemen än för HLI före systemen (48,2 miljoner 
euro jämfört med 5,6 miljoner euro). Detta innebär att enheten bättre skulle kunna klara en 
enstaka negativ händelse i absoluta termer efter systemet (t.ex. en operativ händelse) än vad 
HLI skulle kunna klara av före systemen.  

6.13  UPE har ett lån på 20 miljoner pund från Utmost Limited, som ska betalas tillbaka år 2029. 
Återbetalning av lånet är underordnat försäkringstagarna (med specifika uppgifter som anges i 
låneavtalet) och, efter att ha bedömt Solvens II-kraven, kan UPE ignorera lånet för att täcka 
SCR. Om lånet inte ignorerades skulle täckningsgraden efter systemen sjunka till 188 % från 
199 % (eller exklusive IWT-tillgången till 114 % från 126 %). Med tanke på lånets storlek, den 
relativt mindre fördelen på kapitaltäckningen från att tillåta detta lån och storleken på 
kapitaltäckningen, anser jag inte att säkerheten för HLI-försäkringstagarnas förmåner är 
väsentligt negativt påverkade av lånet.  

6.14  Baserat på informationen i punkterna 6.7 till 6.13, är det min uppfattning att HLI-
försäkringstagarna inte påverkas väsentligt negativt av ett solvensperspektiv om systemen 
hade genomförts vid årsslutet 2018.  
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ii) Riskprofil 

6.15 HLI har en relativt liten verksamhet med 5 168 försäkringsbrev ikraft per den 31 december 
2018 och förvaltningsmedel på cirka 173 miljoner euro vid samma datum. Försäkringarna är 
huvudsakligen fondförsäkringar eller självbärande vinstutdelande investeringar samt ett litet 
antal (191 per 31 december 2018) traditionella försäkringar.  

6.16  HLI tillhandahåller inga investeringsgarantier för den fondförsäkringsverksamheten. Vissa av 
fondförsäkringsprodukterna erbjuder förmåner som överstiger försäkringsbrevens nominella 
värde.  

6.17  Huvudriskerna som HLI exponeras för är marknadsrisker, annullationsrisk, kostnadsrisk och 
motpartsrisk. HLI exponeras för marknadsrisker på två sätt; för det första – direkt genom sitt 
innehav av aktieägartillgångar och för det andra – indirekt genom intäkterna från dess 
fondförsäkringar. När aktieägartillgångarna ökar och minskar i värde med marknadsrörelserna 
gör kapitalbasens värde det också. Bolaget debiterar avgifter från sina fondförsäkringar under 
förvaltning, vilka är en procentandel av förvaltade fonder. När värdet av fondförsäkringarna 
ökar och minskar i värde med marknadsrörelserna gör fondförsäkringsinkomsten detsamma 
för bolaget som resultat. Detta leder antingen till en ökning eller minskning av kapitalbasen 
beroende på marknadsrörelserna. 

6.18  Jag har erhållits prognoser för HLI före systemen vid årsslutet 2018, vilket visar inverkan av ett 
antal belastningsscenarier på HLI:s solvenstäckning. Listan med scenarier överväger inte alla 
möjliga scenarier, utan snarare scenarier som övervägs hjälper till att ange känsligheten för 
företagets solvensposition för faktorerna som beaktas. Riskerna som hade den mest 
väsentliga negativa inverkan på solvenstäckningen var kostnader och annullationer och endast 
förminskad annullationsstress ledde till att solvenstäckningen sjönk under 100 %. Siffrorna för 
efter systemen diskuteras i punkt 6.21.  

6.19  När verksamheten minskar med tiden inom HLI bör exponeringen av bolaget mot 
marknadsrisker minska, förutsatt att en liknande investeringsstrategi följs för aktieägarnas 
tillgångar. Men när verksamheten krymper är det osannolikt att kostnaderna kommer att 
sjunka i samma takt eftersom alla bolag har ett minsta kostnadsbelopp som man ådrar sig, 
oavsett hur liten affärsverksamheten är. Detta innebär att kostnadsrisken med tiden kommer 
att bli mer väsentlig.  

6.20  Särdragen av vissa verksamheter efter systemen är i stort sett förenlig med HLI-
verksamheten, med undantag för följande: 

■  UI International vinstutdelande verksamhet: Detta är självbärande vinstutdelande 
verksamhet som UPE för närvarande inte är verksam inom. Denna verksamhet är dock 
100 % återförsäkrad till ALAP och följaktligen är nettoeffekten på UPE:s riskprofil inte 
väsentlig.  

■  UPE bedriver koncernriskverksamhet. All multinationell verksamhet återförsäkras dock 
till Generali och majoriteten av den lokala irländska verksamheten återförsäkras till 
SCOR, vilket förmildrar risken. Detta skapar dock en motpartsrisk för Generali och 
SCOR. Denna risk visas i motpartens standardriskmodul i UPE:s SCR och återspeglar 
SCORs nuvarande AA-kreditrankning och Generalis nuvarande A-kreditrankning. 
Inverkan av koncernriskverksamheten på UPE:s SCR i samband med denna överföring 
är inte väsentlig.  

6.21  Efter överföring kommer HLI:s försäkringstagare att ingå i ett mycket större företag med 
många fler riskexponeringar. Den övervägande karaktären hos HLI-verksamheten, det vill 
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säga fondförsäkringarna, är emellertid också den dominerande verksamheten inom UPE efter 
överföringen. Efter överföring kommer HLI:s försäkringstagare fortsättningsvis att utsättas för 
olika marknadsrisker genom innehav av aktietillgångar samt genom aktieägarnas exponering 
för variationer i förväntad inkomst av fondförsäkringsavgifter till följd av marknadsrörelser, men 
i större skala. De kommer också att exponeras för kostnadsrisker och operativa risker då 
storleken på dessa risker blir större, vilket beror på UPE:s större omfattning efter överföringen i 
förhållande till HLI:s storlek. De kommer också att bli utsatta för väsentligare annullationsrisker 
och motpartsrisker. UPE:s ORSA-rapport 2019 överväger UPE:s position efter att HLI och UI 
har överförts till UPE. Rapporten visar att solvenstäckningen efter överföringen också 
exponeras för annullationsnivåer och att kostnaderna ökar. Inverkan av riskerna på 
solvenstäckningen är dock proportionellt lägre än för HLI. I synnerhet i annullationsscenariet 
visar ORSA att solvenstäckningen efter överföringen skulle minska men förbli nära 
kapitalmålen. UPE:s ORSA-rapport 2019 identifierar också exponeringen för IWT-tillgången 
(som omfattas av punkterna 6.10 till 6.11 ovan). Ytterligare information om UPE:s ORSA-
rapport 2019 tillhandahålls i punkterna 5.28 till 5.32.  

6.22   UPE har emellertid infört en riskhanteringsramverk för att hantera och mildra UPE:s olika 
risker, vilket styrelsen har angett fortfarande är lämpligt för den sammanslagna enheten efter 
överföring. Efter överföringen är dessutom SCR för de sammanslagna verksamheterna 
väsentligt större än SCR för HLI i isolation. Denna väsentligt ökade SCR återspeglar riskerna 
inom de större sammanslagna verksamheterna efter överföring. Vidare är UPE:s kapitalpolicy 
sådan att bolaget anger att det kommer att inneha tillräckligt med kapital för att täcka 135 % av 
SCR (eller 100 % av SCR exklusive IWT-tillgången) och kommer inte att betala utdelning om 
en sådan utdelning skulle minska SCR-kapitaltäckningen under 150 % (eller 110 % exklusive 
IWT-tillgången).  

6.23  Vid förflyttning till den större enheten gynnas HLI-försäkringstagare av att kunna sprida direkta 
kostnader för en mycket större bok av försäkringstagare som i isolation skulle förväntas 
minska exponeringen för kostnadsrisken. UPE är också en öppen affärsverksamhet, vilket 
innebär att kostnadsriskerna som är förknippade med en försvinnande affärsverksamhet under 
avveckling inte längre gäller. Dessutom är det övergripande målet med systemen att förenkla 
UHIL:s struktur. En förenklad koncernstruktur skulle förväntas bli mer kostnadseffektivt och 
även mer kapitaleffektivt från ett koncern-perspektiv. Detta i sin tur placerar UHIL i ett starkare 
läge för att stödja sina olika verksamheter. Detta bör vara positivt ur HLI:s försäkringstagares 
perspektiv.  

iii) Prognostiserad solvensposition 

6.24  HLI:s kapitalpolicy (före överföring) är att behålla tillräckliga tillgångar för att täcka minst 135 % 
av sin SCR. UPE:s kapitalpolicy efter systemen är att upprätthålla tillräckliga tillgångar för att 
täcka minst 135 % av SCR (eller 100 % av SCR exklusive IWT-tillgången). Vidare har 
styrelseledamöterna antagit en policy för att utdelningar inte ska leda till att UPE har en 
solvens täckningsgrad på mindre än 150 % (eller 110 % exklusive IWT-tillgången). 

6.25  Jag har också beaktat den prognostiserade solvenspositionen för HLI före systemen och den 
prognostiserade solvenspositionen för den sammanslagna UPE-enheten efter systemen.  

6.26  Prognoserna visar att i scenariot före överföring för HLI är solvenstäckningen 148 % 
inledningsvis och ökar till 172 % vid 2021, innan den minskar till 167 % i slutet av 2023. Detta 
är i linje med verksamhetens avveckling eftersom HLI är stängd för ny verksamhet.  

6.27  I prognosen efter systemen är täckningen 199 % inledningsvis och förbättras stadigt under 
prognosen till 212 % fram till 2023, då verksamheten fortsätter att växa. Om IWT-tillgången 
exkluderas är täckningen 126 % inledningsvis och stiger till 172 % fram till 2023.  
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6.28  Enligt UPE:s kapitalpolicy kan eventuellt överskottskapital över målet på 150 % och målet på 
110 % exklusive IWT-tillgången utbetalas som utdelning. Under hela prognosen förblir 
kapitalbufferten över dessa nivåer under båda baserna, vilket erbjuder en viss komfort runt 
säkerheten för försäkringstagarnas förmåner.  

Sammanfattning – Säkerhet  

6.29  Baserat på informationen som tillhandahållits mig och med beaktande av de olika punkterna 
ovan med avseende på HLI:s och UPE:s solvenspositioner efter systemen, deras relativa 
riskprofiler samt den prognostiserade solvenstäckningen för båda systemen anser jag att HLI-
försäkringstagarna inte påverkas väsentligt negativt på grund av de föreslagna systemen.  

HLI-försäkringstagarnas rimliga förväntningar  
6.30  Systemen påverkar inte HLI:s avtalsförpliktelser till försäkringstagare.  

6.31  Systemen har ingen inverkan på HLI:s försäkringstagares rättigheter och skyldigheter. 

i) Fonder 

6.32  Huvuddelen av överförande försäkringsbrev är alla fondförsäkringsavtal eller självbärande 
avtal. Ett mindre antal traditionella skyddsavtal. Systemen anger att UPE kommer att upprätta 
nya interna fonder för överförande försäkringsbrev som motsvarar de nuvarande HLI-interna 
fonderna. Systemen anger att de nya fonderna kommer att omfattas av samma regler och 
förfaranden för beräkning av enhetspriser och fondrelaterade avgifter såsom med 
motsvarande HLI-fonder. 

6.33  För överföring av försäkringsbrev med investeringar i interna förvaltade fonder kommer 
överförda försäkringstagare att få ett identiskt antal enheter av lika värde i de nya ”värd”-
interna fonderna hos UPE jämfört med deras position i motsvarande HLI-fond.  

6.34  Därför förblir särdragen och strukturen för de underliggande tillgångarna direkt efter 
överföringen oförändrad i förhållande till deras position omedelbart före överföringen. Värdet 
på försäkringstagarnas fonder som överförs direkt efter att överföringen ägt rum kommer att 
vara detsamma som omedelbart före överföringen. De underliggande fondförsäkringarna och 
tillhörande tillgångar omedelbart efter överföringen kommer att vara desamma som 
omedelbart före överföringen.  

6.35  Med tanke på den minimala storleken på HLI vinstutdelande delfond förutser HLI att fonderna 
snart kommer att övervägas för nedläggning. Kriterierna för att stänga delfonden angavs i ett 
tidigare överföringssystem (med HLI, HLA, ALI och UHL) och har överförts till dessa system.  

6.36  Om detta dock inte sker före systemen träder ikraft ska UPE fortsätta förvalta HLI:s 
vinstutdelande delfond som om systemen inte hade ägt rum och på samma villkor som den 
hade bedrivits direkt före systemen. 

6.37  Dessutom innehåller de nuvarande systemen även omständigheterna under vilka den 
vinstutdelande delfonden kan stängas. Systemen föreskriver också att UPE endast ska 
genomföra stängning av en vinstutdelande fond om styrelsen har erhållit ett intyg från en 
oberoende aktuarie som har uppfattningen att stängningen av en vinstutdelande fond inte har 
en väsentligt negativ inverkan på försäkringstagarnas säkerhet och förmåner som tilldelats den 
HLI vinstutdelande delfonden. Systemen kräver att UPE skriftligen meddelar försäkringstagare 
om vinstutdelande fonder som påverkas av stängningen minst 90 dagar före stängningen. Jag 
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anser att dessa skyddsåtgärder är lämpliga för att ingå i systemen i samband med eventuell 
nedläggning av den vinstutdelande fonden vid något framtida datum. 

6.38  Investeringskriterierna för HLI: s interna fonder och fondförvaltningsarrangemangen kommer 
även att överföras till de nya ”värd”-interna fonderna inom UPE. De externa och diskretionära 
fondförvaltarna är inte parter i systemen och följaktligen påverkas inte investeringskriterierna 
för externt förvaltade medel av systemen.  

6.39  Eventuella befogenheter som ingår i överförande avtal för fonder som ska fusioneras, stängas 
eller delas upp kommer att bevaras enligt systemen och sådana befogenheter kommer att 
överföras till UPE efter överföring. 

ii) Återförsäkringsarrangemang 

6.40  HLI har för närvarande ett antal aktiva återförsäkringsarrangemang. Dessa arrangemang 
kommer att överföras med systemen.  

iii) Prissättning för fondförsäkringar 

6.41  Systemen uppger att inga ändringar kommer att ske gällande tillvägagångssättet för 
enhetspriserna till följd av den föreslagna överföringen. Det kommer inte heller att bli någon 
förändring i prissättningsförfarandena för enheter som tillhör befintliga HLI-kunder till följd av 
den föreslagna överföringen. 

iv) Avgifter 

6.42  Försäkringsbrevens villkor anger avgifter som tas ut på försäkringsbrevet under hela dess 
livstid. För närvarande kan vissa av dessa avgifter varieras enligt bolagets eget gottfinnande. 
Det är därför också nödvändigt för mig att överväga systemets inverkan på sådana avgifter 
både direkt efter överföringen och även hur dessa avgifter kan varieras i framtiden. 

6.43  Villkoren för varje produkt som säljs av HLI listar alla avgifter som gäller för ett försäkringsbrev.  

6.44  Eftersom alla avtalsvillkor förblir oförändrade enligt systemen kommer befogenheter i HLI-avtal 
för ändringar som ska utföras till fondförsäkringsavgifter bibehållas enligt systemen med 
sådana befogenheter överföras till UPE efter överföringen.  

v) Tjänster 

6.45  HLI lägger ut många av sina krav på operativa tjänster till USIL, inklusive 
internrevisionsfunktionen. Administrationstjänster för försäkringsbreven tillhandahålls även 
genom övergångsavtal med PGMSI, av DST och UAL. 

6.46 Inget av dessa avtal kommer att förändras till följd av systemen. Följaktligen kommer 
försäkringstagarna fortsättningsvis att få samma servicestandard före och efter systemen. 

vi) Alternativ 

6.47  Systemen anger att alla försäkringstagares rättigheter som existerar enligt försäkringstagarnas 
avtal kommer att förbli oförändrade till följd av systemen. Som sådana påverkas inte HLI-
försäkringstagare negativt till följd av den föreslagna överföringen ur perspektivet av 
alternativen som finns tillgängliga för dem på deras försäkringsbrev.  
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vii) Skatt 

6.48  Systemen kommer inte att ändra försäkringsbreven och resulterar inte i upphävande eller 
utfärdandet av nya försäkringsbrev för försäkringstagare. Systemen förväntas inte ge upphov 
till skattepåföljder för försäkringstagarna och enligt systemen kommer eventuella 
skattepåföljder som uppstår till följd av systemen inte att bäras av försäkringstagarna. 
Skattemyndigheterna i Irland, Italien och Storbritannien kommer att underrättas om avsikten 
att genomföra den föreslagna överföringen enligt systemen. 

viii) Likviditet 

6.49  HLI är för närvarande stängt för ny affärsverksamhet och har inga IWT-tillgångar, medan den 
sammanslagna enheten efter systemet kommer att vara öppen för ny affärsverksamhet och ha 
en IWT-tillgång. Därför föreligger det en likviditetsrisk med den sammanslagna enheten efter 
systemen, som HLI för närvarande inte är utsatt för, då kostnaden för uppköp av ny 
verksamhet måste betalas och IWT-tillgången inte finns till hands för att kunna erlägga 
betalningar, t.ex. i samband med en operativ händelse. Som man dock betonat i paragraf 5.33 
kommer den sammanslagna enheten efter systemen att ha cirka 181,4 miljoner euro i likvida 
tillgångar, vilket i absoluta termer är en större mängd likvida tillgångar än HLI:s nuvarande 
behållning. Dessutom visar UPE ORSA en förbättring av tillgängliga likvida tillgångar hos den 
sammanslagna enheten efter systemen. Följaktligen anser jag inte att HLI-försäkringstagare 
ligger sämre till i fråga om likviditet till följd av systemen. 

 

Slutsats 
6.50  Föremål för poängen i punkt 8.1 inom avsnitt 8, baserat på informationen som tillhandahållits 

mig och kommentarer jag har angett i det här avsnittet i rapporten anser jag det rimligt att dra 
slutsatsen att den föreslagna överföringen för HLI:s försäkringstagare före systemen inte har 
någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten av deras förmåner, deras rimliga fördelar 
förväntningar eller servicenivån som de för närvarande erhåller. 

6.51  Vidare har HoAF of HLI utarbetat en rapport i relation till denna överföring. I den rapporten har 
HoAF dragit slutsatsen att: 

■  Systemen kommer inte att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten för 
förmånerna hos HLI:s försäkringstagare; 

■  HLI:s försäkringstagares rättvisa behandling och rimliga fördelar förväntas inte 
väsentligt påverkas av systemen; och 

■  Systemen kommer inte att ha någon väsentlig negativ inverkan på den sammanslagna 
enhetens nuvarande och beräknade solvensposition. 
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Avsnitt 7: Systemens inverkan på UI-försäkringstagare 

Inledning 
7.1 I detta avsnitt i rapporten beaktar jag systemens sannolika inverkan på UI:s försäkringstagare 

gällande säkerheten för försäkringstagarnas förmåner och rimliga förväntningar.  

7.2 Som med de andra deltagande bolagen, faktorer jag måste överväga vid 
konsekvensbedömningen av överföringen för säkerheten för försäkringstagarnas förmåner är: 

■  Den aktuella solvenspositionen. 

■ Deltagande bolagens riskprofiler. 

■  Huvudmålen enligt vad som anges i vardera bolagets ramverk för riskhantering. 

■  Den förväntade framtida solvenspositionen för vardera bolaget, både före och efter 
överföringen. 

7.3 Problemen jag måste överväga vid bedömningen av den sannolika inverkan på 
försäkringstagarnas rimliga förväntningar för de överförande försäkringstagarna är inkluderade 
nedan.  

7.4 Oberoende aktuariens mandat kräver att jag överväger om systemen erbjuder tillräckligt med 
skydd för försäkringstagarnas intressen i de förändrade omständigheterna som kommer att 
tillämpas efter genomförandet av systemen.  

Säkerheten för UI:s försäkringstagares förmåner  
i) Solvensposition 

7.5 För att hjälpa mig att utforma min bedömning av säkerheten för försäkringstagarnas förmåner 
har jag övervägt UI:s solvensposition både före och efter den föreslagna överföringen samt 
UPE:s solvensposition efter överföringen.  

7.6 Tabell 7.1 sammanfattar UI:s solvensposition före och efter den föreslagna överföringen, 
förutsatt att ikraftträdandedatumet var 31 december 2018. Siffrorna före överföring är de som 
förberetts på den anpassade basen som beskrivs i avsnitt 4 och UPE-positionen efter 
överföring som beskrivs i avsnitt 5 i rapporten.  
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Tabell 7.1 – UI:s solvensposition före och efter överföring per den 31 december 2018 
 UI UPE (efter) 

Tillgångar 5,377.9 16,487.5 

   
BEL - fondförsäkringar/UWP 5,282.6 15,999.9 

BEL - traditionella (50,6) (146,6) 

RM 22,8 85,6 

Övriga skulder 20,1 151,0 

DTL 0,0 29,2 

Summa skulder 5,275.0 16,119.1 

   
Kapitalbas 103,0 368,4 

Efterställd skuld - 22,3 

Anpassad kapitalbas 103,0 390,6 

   
SCR 67,1 195,8 

Solvenstäckningsgrad 154 % 199 % 

   
Anpassad kapitalbas (exkl. IWTA-tillgång) 103,0 236,4 

SCR (exkl. IWTA-tillgång) 67,1 188,3 

Solvenstäckningsgrad (exkl. IWTA-tillgång) 154 % 126 % 

7.7 Tabellen ovan visar att om den föreslagna överföringen hade skett den 31 december 2018 
skulle UI-försäkringstagare befinna sig inom ett bolag vars solvenstäckning överträffade 
Solvens II-kraven och även sin aktuella solvenstäckning på 154 % av SCR. Jämförelsen 
måste emellertid beakta skillnaderna mellan bolagen, bland annat IWT-tillgången och 
förlagslån som beskrivs i följande punkter. 

7.8 Men som beskrivs i avsnitt 5, om IWT-tillgången utelämnas skulle solvenstäckningsgraden för 
den sammanslagna enheten vara 126 %, vilket är lägre än HLI:s nuvarande solvenstäckning 
på 154 %. UI har för närvarande inte någon IWT-tillgång i sin balansräkning och är därför inte 
utsatt för likviditetsriskerna som är förknippade med tillgången.  

7.9 Som jag tidigare nämnde ska det även noteras att solvenstäckningen exklusive IWT-tillgången 
efter systemen på 126 % förblir över lagkravet på 100 % av SCR. Dessutom är den absoluta 
nivån för denna buffert (dvs anpassad kapitalbas minus SCR) mycket högre efter systemen än 
för UI före systemen (48,2 miljoner euro jämfört med 35,9 miljoner euro) men inte i samma 
utsträckning som för HLI. Detta innebär att enheten bättre skulle kunna klara en enstaka 
negativ händelse i absoluta termer efter systemet (t.ex. en operativ händelse) än vad UI skulle 
kunna klara av före systemen.  

7.10  UPE har ett lån på 20 miljoner pund från Utmost Limited som behandlas som efterställd skuld 
enligt Solvens II. Avsnitt 6.13 innehåller ytterligare information om lånet och dess behandling i 
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Solvens II. Om UPE-lånet inte ignorerades skulle täckningsgraden efter systemen sjunka till 
188 % från 199 % (eller exklusive IWT-tillgången till 114 % från 126 %). Med tanke på lånets 
storlek, anser jag att säkerheten för UI-försäkringstagarens förmåner inte är väsentligt negativt 
påverkad av lånet, eftersom den relativt mindre fördelen av kapitaltäckningen är att tillåta detta 
lån och storleken på kapitaltäckningen. 

7.11  Baserat på informationen i avsnitt 5 och ovan, är det min uppfattning att UI-försäkringstagarna 
inte påverkas väsentligt negativt av ett solvensperspektiv om systemen hade genomförts vid 
årsslutet 2018. 

ii) Riskprofil 

7.12  UI:s verksamhet består av cirka 12 251 försäkringsbrev vid årsslutet 2018, med 5 280 miljoner 
euro i förvaltade medel. Koncernens verksamhet är uteslutande fondförsäkringar eller 
självbärande vinstutdelande verksamhet. Denna verksamhetsbok är därför väsentlig i 
samband med den övergripande överföringen, med UI:s andelsfonder utgör cirka 33 % av de 
sammanslagna enheternas andelsfonder efter överföring.  

7.13  UI har investeringsgarantier anknutna till följande produkter: 

■  Försäkringsbrev inom det internationella vinstutdelande utbudet kan ha en garanterad 
dödsförmån, uttagsförmån eller garanterad minsta avkastning. Verksamheten är 100 % 
återförsäkrad till ALAP och kostnaden för dessa garantier uppfylls av ALAP.  

■  Kapitalinlösenversionen av International Core Funds-obligationen ger ett garanterat 
belopp på försäkringsbrevets 99:e årsdagen, vilket är det högsta av andelsvärdet på 101 
% av den ursprungliga investeringen. Garantin förväntas inte vara väsentlig vad gäller 
UI:s riskprofil.  

7.14  Huvudriskerna som UI exponeras för är marknadsrisker, annullationsrisk, kostnadsrisk och 
motpartsrisk. UI exponeras för marknadsrisker på två sätt; för det första – direkt genom sitt 
innehav av aktieägartillgångar och för det andra – indirekt genom intäkterna från dess 
fondförsäkringar. När aktieägartillgångarna ökar och minskar i värde med marknadsrörelserna 
gör kapitalbasens värde det också. Bolaget debiterar avgifter från sina fondförsäkringar under 
förvaltning, vilka är en procentandel av förvaltade fonder. När värdet av fondförsäkringarna 
ökar och minskar i värde med marknadsrörelserna gör fondförsäkringsinkomsten detsamma 
för bolaget som resultat. Detta leder antingen till en ökning eller minskning av kapitalbasen 
beroende på marknadsrörelserna. 

7.15  Jag har erhållits prognoser för UI före systemen vid årsslutet 2018, vilket visar inverkan av ett 
antal belastningsscenarier på UI:s solvenstäckning. Listan med scenarier överväger inte alla 
möjliga scenarier, utan snarare scenarier som övervägs hjälper till att ange känsligheten för 
företagets solvensposition för faktorerna som beaktas. Risken som hade den mest väsentliga 
negativa inverkan på solvenstäckningen var annullationsrisken, men solvenstäckningen 
hamnade inte under 100 %. Positionen efter systemen diskuteras i avsnitt 7.18. 

7.16  Särdragen av vissa verksamheter efter systemen är i stort sett förenlig med UI-verksamheten, 
med undantag för följande: 

■  Tidigare HLA-fondförsäkrade sparobligationer: Några av de tidigare HLA-
försäkringsbreven är investerade i fastighetsfonder med hävstänger. Hävstängerna 
inom de olika fastighetsfonderna förstärkte effekterna på den irländska 
fastighetsmarknaden. Följaktligen sjönk många av fastighetsfonderna med hävstänger 
väsentligt i värde, med vissa som nådde ett nollvärde, efter fastighetsmarknadens 
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krasch. Det finns ingen dödsrisk och inga investeringsgarantier i förhållande till HLA-
produkterna.  

■  UPE bedriver koncernriskverksamhet. All multinationell verksamhet återförsäkras dock 
till Generali och majoriteten av den lokala irländska verksamheten återförsäkras till 
SCOR, vilket förmildrar risken. Detta skapar dock en motpartsrisk för Generali och 
SCOR. Denna risk visas i motpartens standardriskmodul i UPE:s SCR och återspeglar 
SCORs nuvarande AA-kreditrankning och Generalis nuvarande A-kreditrankning. 
Inverkan av koncernriskverksamheten på UPE:s SCR i samband med denna överföring 
är inte väsentlig.  

7.17  Efter överföring kommer SCR-marknadsrisken i den sammanslagna enheten vara i stort sett 
lika med den nuvarande SCR-marknadsrisken för UI. Detta beror på att UPE:s verksamhet 
liknar den nuvarande verksamheten som utgör UI, det vill säga huvudsakligen självbärande 
sparverksamhet.  

7.18  Efter överföring kommer UI:s försäkringstagare att ingå i ett mycket större bolag med många 
fler riskexponeringar. Den övervägande karaktären hos UI-verksamheten, det vill säga 
självbärande sparverksamhet, är emellertid också den dominerande verksamheten inom UPE 
efter överföringen. Efter överföring kommer UI:s försäkringstagare fortsättningsvis att utsättas 
för olika marknadsrisker genom innehav av aktietillgångar samt genom aktieägarnas 
exponering för variationer i förväntad inkomst av fondförsäkringsavgifter till följd av 
marknadsrörelser, men i större skala. De kommer också att exponeras för kostnadsrisker och 
operativa risker då storleken på dessa risker blir större, vilket beror på UPE:s större omfattning 
efter överföringen i förhållande till UI:s storlek. De kommer också att bli utsatta för väsentligare 
annullationsrisker och motpartsrisker. UPE:s ORSA-rapport 2019 överväger UPE:s position 
efter att HLI och UI har överförts till UPE. Rapporten visar att solvenstäckningen efter 
överföringen också exponeras för annullationsnivåer som minskar. Inverkan av riskerna på 
solvenstäckningen är dock proportionellt lägre än för UI. I synnerhet i annullationsscenariet 
skulle solvenstäckningen minska efter överföringen men förbli nära kapitalmålen. UPE:s 
ORSA-rapport 2019 identifierar också exponeringen för IWT-tillgången (som omfattas av 
punkterna 6.10 till 6.11 ovan). Ytterligare information om UPE:s ORSA-rapport 2019 
tillhandahålls i punkterna 5.28 till 5.32. 

7.19  UPE har emellertid infört en riskhanteringsramverk för att hantera och mildra UPE:s olika 
risker, vilket styrelsen har angett fortfarande är lämpligt för den sammanslagna enheten efter 
överföring. Efter överföringen är dessutom SCR för de sammanslagna verksamheterna större 
än SCR för UI i isolation. Denna ökade SCR återspeglar riskerna inom de större 
sammanslagna verksamheterna efter överföring. Vidare är UPE:s kapitalpolicy sådan att 
bolaget anger att det kommer att inneha tillräckligt med kapital för att täcka 135 % av SCR 
(eller 100 % av SCR exklusive IWT-tillgången) och kommer inte att betala utdelning om en 
sådan utdelning skulle minska SCR-kapitaltäckningen under 150 % (eller 110 % exklusive 
IWT-tillgången).  

7.20  Vid förflyttning till den större enheten gynnas UI-försäkringstagare av att kunna sprida direkta 
kostnader över en mycket större bok av försäkringstagare som i isolation skulle förväntas 
minska exponeringen för kostnadsrisken. Dessutom är det övergripande målet med systemen 
att förenkla UHIL:s struktur. En förenklad koncernstruktur skulle förväntas bli mer 
kostnadseffektivt och även mer kapitaleffektivt från ett koncern-perspektiv. Detta i sin tur 
placerar UHIL i ett starkare läge för att stödja sina olika verksamheter. Detta bör vara positivt 
ur UI:s försäkringstagares perspektiv.  

iii) Prognostiserad solvensposition 



47 

12 juli 2019    

7.21  UI:s kapitalpolicy (före överföring) är att behålla tillräckliga tillgångar för att täcka minst 135 % 
av sin SCR. UPE:s kapitalpolicy efter systemen är att behålla tillräckliga tillgångar för att täcka 
minst 135 % av sitt SCR (eller 100 % av SCR exklusive IWT-tillgången). Vidare har 
styrelseledamöterna antagit en policy för att utdelningar inte ska leda till att UPE har en 
solvenstäckningsgrad på mindre än 150 % (eller 110 % exklusive IWT-tillgången). 

7.22  Jag har också beaktat den prognostiserade solvenspositionen för UI före systemen och den 
prognostiserade solvenspositionen för den sammanslagna UPE-enheten efter systemen.  

7.23  Prognoserna visar att i scenariot före överföringen är solvenstäckningen 154 % för UI i 
årsslutet 2018. Det förbättras under prognosen till 161 % fram till 2021, men sjunker tillbaka till 
159 % fram till 2023. Efter genomförandet av systemen är täckningsgraden i den 
sammanslagna enheten 199 % inledningsvis och ökar stadigt under prognosen till 212 % fram 
till 2023. Om IWT-tillgången exkluderas är täckningen 126 % inledningsvis och stiger till 172 % 
fram till 2023.  

7.24  Enligt UPE:s kapitalpolicy kan eventuellt överskottskapital över målet på 150 % och målet på 
110 % exklusive IWT-tillgången utbetalas som utdelning. Under hela prognosen förblir 
kapitalbufferten över dessa nivåer under båda baserna, vilket erbjuder en viss komfort runt 
säkerheten för försäkringstagarnas förmåner.  

Sammanfattning – Säkerhet  

7.25  Baserat på informationen som tillhandahållits mig och med beaktande av de olika punkterna 
ovan med avseende på UI:s och UPE:s solvenspositioner efter systemen, deras relativa 
riskprofiler samt den prognostiserade solvenstäckningen för båda systemen anser jag att UI-
försäkringstagarna inte påverkas väsentligt negativt på grund av de föreslagna systemen.  

UI-försäkringstagarnas rimliga förväntningar  
7.26  Systemen påverkar inte UI:s avtalsförpliktelser till försäkringstagare.  

7.27  Systemen har ingen inverkan på UI:s försäkringstagares rättigheter och skyldigheter. 

i) Fonder 

7.28  Huvuddelen av överförande försäkringsbrev är alla fondförsäkringsavtal eller självbärande 
vinstutdelande avtal. Systemen anger att UPE kommer att upprätta nya interna fonder för 
överförande försäkringsbrev som motsvarar de nuvarande UI-interna fonderna. Systemen 
anger att nya fonder kommer att omfattas av samma regler och förfaranden för beräkning av 
andelspriser och fondrelaterade avgifter såsom med motsvarande UI-medel. 

7.29  För överföring av försäkringsbrev med investeringar i interna förvaltade fonder kommer 
överförda försäkringstagare att få ett identiskt antal andelar av lika värde i de nya ”värd”-
interna fonderna hos UPE jämfört med deras position i motsvarande UI-fond.  

7.30  Därför förblir särdragen och strukturen för de underliggande tillgångarna direkt efter 
överföringen oförändrad i förhållande till deras position omedelbart före överföringen. Värdet 
på försäkringstagarnas fonder som överförs direkt efter att överföringen ägt rum kommer att 
vara detsamma som omedelbart före överföringen. De underliggande fondförsäkringarna och 
tillhörande tillgångar omedelbart efter överföringen kommer att vara desamma som 
omedelbart före överföringen.  
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7.31  Investeringskriterierna för UI: s interna fonder och fondförvaltningsavtalen kommer även att 
överföras till de nya ”värd”-interna fonderna inom UPE. De externa och diskretionära 
fondförvaltarna är inte parter i systemen och följaktligen påverkas inte investeringskriterierna 
för externt förvaltade medel av systemen.  

7.32  Eventuella befogenheter som ingår i överförande avtal för fonder som ska fusioneras, stängas 
eller delas upp kommer att bevaras enligt systemen och sådana befogenheter kommer att 
överföras till UPE efter överföring. 

ii) Återförsäkringsarrangemang 

7.33  UI har för närvarande aktiva återförsäkringsavtal, huvudsakligen sitt återförsäkringsavtal med 
ALAP. Avtalen kommer att överföras av systemen, vilket innebär att inga ändringar kommer att 
ske till avtal till följd av systemen. I synnerhet kommer avgiftsavtalet som beskrivs i punkt  att 
överföras med systemen. Det innebär att UI-försäkringstagare som investerar i vinstutdelande 
fonden som är ansluten till ALAP kommer att behålla samma rankning som vinstutdelande 
ALAP-försäkringstagare inom Storbritannien som de hade före genomförandet av systemen.  

iii) Prissättning för fondförsäkringar 

7.34  Systemen uppger att inga ändringar kommer att ske gällande tillvägagångssättet för 
enhetspriserna till följd av den föreslagna överföringen. Det kommer inte heller att bli någon 
förändring i prissättningsförfarandena för enheter som tillhör befintliga UI-kunder till följd av 
den föreslagna överföringen. 

iv) Avgifter 

7.35  Försäkringsbrevens villkor anger avgifter som tas ut på försäkringsbrevet under hela dess 
livstid. För närvarande kan vissa av dessa avgifter varieras enligt bolagets eget gottfinnande. 
Det är därför också nödvändigt för mig att överväga systemets inverkan på sådana avgifter 
både direkt efter överföringen och även hur dessa avgifter kan varieras i framtiden. 

7.36  Villkoren för varje produkt som säljs av UI listar alla avgifter som gäller för ett försäkringsbrev.  

7.37  Eftersom alla avtalsvillkor förblir oförändrade enligt systemen kommer befogenheter i UI-avtal 
för ändringar som ska utföras till fondförsäkringsavgifter bibehållas enligt systemen med 
sådana befogenheter överföras till UPE efter överföringen.  

v) Tjänster 

7.38  UI har ett antal aktiva outsourcing-avtal med USIL, UAL och Capita. Inga av dessa avtal 
kommer att påverkas av systemen, med undantag för USIL-avtalet som kommer att 
sammanslås med de andra aktiva avtalen mellan USIL och UPE och HLI. 

7.39  Därför påverkas inte UI:s underliggande tjänsteverksamhet eftersom samma personer, 
processer och plattformar fortsätter att användas för försäkringsverksamheterna. Följaktligen 
kommer försäkringstagarna fortsättningsvis att få samma servicestandard före och efter 
systemen. 

vi) Alternativ 

7.40  Systemen anger att alla försäkringstagares rättigheter som existerar enligt försäkringstagarnas 
avtal kommer att förbli oförändrade till följd av systemen. Som sådana påverkas inte UI-
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försäkringstagare negativt till följd av den föreslagna överföringen ur perspektivet av 
alternativen som finns tillgängliga för dem på deras försäkringsbrev.  

vii) Skatt 

7.41  Systemen kommer inte att ändra försäkringsbreven och resulterar inte i upphävande eller 
utfärdandet av nya försäkringsbrev för försäkringstagare. Systemen förväntas inte ge upphov 
till skattepåföljder för försäkringstagarna och enligt systemen kommer eventuella 
skattepåföljder som uppstår till följd av systemen inte att bäras av försäkringstagarna. 
Skattemyndigheterna i Irland, Italien och Storbritannien kommer att underrättas om avsikten 
att genomföra den föreslagna överföringen enligt systemen. 

7.42  För UI-försäkringstagare som är föremål för italiensk skatt, där en beskattningsbar händelse 
uppstår i samband med deras försäkringsbrev, skickar UI för närvarande individuella 
vinstuppgifter till enskilda italienska försäkringstagare. Försäkringstagaren kan då använda 
informationen vid inlämning av sin deklaration och betala tillämplig skatt till de italienska 
skattemyndigheterna. 

7.43  Detta arrangemang kommer att ändras efter överföring eftersom UPE är registrerad som 
skattskyldig i Italien. UPE kommer istället att dra av skattebeloppet från försäkringstagarnas 
förmåner och betala nettobeloppen till försäkringstagarna. Detta borde vara en förmån ur 
försäkringstagares synpunkt, eftersom UPE kommer att utföra förvaltningsarbetet med 
avseende på betalning av italiensk skatt.  

viii) Likviditet 

7.44  UI har för närvarande inga IWT-tillgångar och därför föreligger det en likviditetsrisk med den 
sammanslagna enheten efter systemen, som UI för närvarande inte är utsatt för, då denna 
tillgång inte finns till hands för att kunna erlägga betalningar, t.ex. i samband med en operativ 
händelse. Som man dock betonat i paragraf 5.33 kommer den sammanslagna enheten efter 
systemen att ha cirka 181,4 miljoner euro i likvida tillgångar, vilket i absoluta termer är en 
större mängd likvida tillgångar än UI:s nuvarande behållning. Dessutom visar UPE ORSA en 
förbättring av tillgängliga likvida tillgångar hos den sammanslagna enheten efter systemen. 
Följaktligen anser jag inte att UI-försäkringstagare ligger sämre till i fråga om likviditet till följd 
av systemen. 

 

Slutsats 
7.45  Föremål för poängen i punkt 8.1 inom avsnitt 8, baserat på informationen som tillhandahållits 

mig och kommentarer jag har angett i det här avsnittet i rapporten anser jag det rimligt att dra 
slutsatsen att den föreslagna överföringen för UI:s försäkringstagare före systemen inte har 
någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten av deras förmåner, deras rimliga fördelar 
förväntningar eller servicenivån som de för närvarande erhåller. 

7.46  Vidare har HoAF of UI utarbetat en rapport i relation till denna överföring. I den rapporten har 
HoAF dragit slutsatsen att: 

■  Systemen kommer inte att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten för 
förmånerna hos UI dac:s försäkringstagare; och 
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■  Rättvis behandling av och rimliga förmånsförväntningar hos UI dac:s försäkringstagare 
kommer inte att påverkas väsentligt negativt av systemen; och 

■  Systemen kommer inte att ha någon väsentlig negativ inverkan på den sammanslagna 
enhetens nuvarande och beräknade solvensposition. 



51 

12 juli 2019    

Avsnitt 8: Sammanfattning och övergripande slutsatser 

8.1 I denna rapport har jag övervägt inverkan av den föreslagna överföringen på nuvarande 
försäkringstagare hos UPE, HLI och UI. Min slutsats är föremål för följande:  

■  Att inga förändringar sker i min åsikt till följd av några aktiviteter inom den bredare 
UHIL-koncernen från och med nu tills datumet för genomförandet av systemen; 

■  Utarbetandet av det föreslagna nya MSA för UI och HLI, som det hänvisas till i 
punkterna 2.23 och 2.38, kommer inte att ändra någon av slutsatserna i avsnitt 5 till 
avsnitt 7 i denna rapport;  

■ Att det inte finns några förändringar i min åsikt till följd av slutförandet av granskningen 
av förmågan att variera avgifter enligt diskussionen i punkt 5.52;  

■  Att inga förändringar sker i min åsikt till följd av slutförandet av granskningen av avgifter 
som är avdragsgilla för vissa vinstutdelande försäkringsbrev som diskuteras i punkt 
4.12; 

■  Att inga förändringar sker i min åsikt till följd av den pågående granskningen av 
terminalbonusmetodiken på en del av den vinstutdelande verksamheten som diskuteras 
i punkt 4.22; 

■  HLI:s HoAF har inkluderat begränsningar i AOTP avseende år som slutade den 31 
december 2018, och hänvisat till i deras rapport om åtgärder, enligt vad som anges i 
punkt 6.7. Vi har informerats av HLI att de för närvarande undersöker dessa frågor och 
syftar till att slutföra sin analys före årsslutet 2019 och dela en konsekvensbedömning 
med mig senast september 2019. Mina slutsatser är föremål för HLI:s HoAF som 
bekräftar, före sanktioner, att inga förändringar är nödvändiga för dennes HLI-rapport 
efter en sådan konsekvensutredning; 

■  UPE auktoriseras av centralbanken att bedriva livförsäkringsverksamhet i klass VII 
(förvaltning av grupp pensionsfonder); 

■  Förtröstan och begränsningar enligt bilaga A till den fullständiga rapporten från den 
oberoende aktuarien. 

8.2 Föremål för punkt 8.1, kan mina slutsatser sammanfattas enligt följande uttalanden: 

■  Förslaget ger ett lämpligt skydd för försäkringstagare med intressen i överförande 
försäkringsbrev. Jag anser inte att det är nödvändigt att införa några ytterligare skydd 
utöver dem som finns i systemen; 

■  Det finns ingen väsentlig negativ inverkan på säkerheten för förmånerna inom någon 
grupp av försäkringstagare (inklusive innehavarna av Jersey-försäkringsbreven och 
Guernsey-försäkringsbreven) till följd av de föreslagna systemen; och 

■  Ingen försäkringstagargrupp (inklusive innehavarna av Jersey-försäkringsbrev och 
Guernsey-försäkringsbrev) kommer att drabbas av någon minskning av rimliga förväntade 
förväntningar till följd av de föreslagna systemen. 
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Fergal O’Shea FSAI  
Senior Director 
Willis Towers Watson (Ireland) Limited 
 
12 juli 2019 

Willis Towers Watson (Ireland) Limited 
Elm Park  
Merrion Road  
Dublin 4  
 
 
 
 

 

 



AVSNITT 5 - Framställningsmeddelandet 
 

 
 [HÖGSTA DOMSTOLENS  

2019 dokument nr. 290 COS I ÄRENDET OM HARCOURT LIFE IRELAND UTNÄMNT 

VERKSAMHETSBOLAG OCH I ÄRENDET OM UTMOST IRELAND UTNÄMNT VERKSAMHETSBOLAG 

OCH I ÄRENDET OM UTMOST PANEUROPE UTNÄMNT VERKSAMHETSBOLAG OCH I ÄRENDET OM 

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHETSLAGEN 1909 OCH I ÄRENDET OM FÖRSÄKRINGSLAGEN 1989 OCH I 

ÄRENDET OM BESTÄMMELSERNA INOM EUROPEISKA UNIONEN (FÖRSÄKRINGAR OCH 

ÅTERFÖRSÄKRINGAR) 2015 

MEDDELANDE 

HÄRMED TILLKÄNNAGES att Utmost Ireland utnämnt verksamhetsbolag (”UI”) med säte i Irland 

på Ashford House, Tara Street, Dublin 2, D02 VX67 och Harcourt Life Ireland utnämnt 

verksamhetsbolag (”HLI”) med säte i Irland på Ashford House, Tara Street, Dublin 2, D02 VX67, 

ansökte till Centralbanken i Irland den 12 juni 2019 för dess godkännande enligt 

försäkringverksamhetslagen 1909, försäkringslagen, 1989 och Europeiska unionens (försäkrings- 

och återförsäkrings-) föreskrifterna 2015, att överföra till Utmost PanEurope utnämnt 

verksamhetsbolag (”UPE”) överförande verksamheter som omfattar UI:s och HLI:s överförande 

försäkringsbrev, överförande avtal överförande tillgångar och överförande skulder enligt 

systemet som dateras i 24 juli 2019. 

OCH MEDDELAR YTTERLIGARE att kopior av förslaget och systemen som bifogas därtill (inklusive 

systemet), den oberoende aktuariens rapport, försäkringstagaren och rapporterna från 

cheferna för aktuariefunktion hos UI, HLI och UPE (sammantaget ”överförande dokument”) 

finns samtliga tillgängliga för granskning på UI:s och HLI:s kontor på Ashford House, Tara Street, 

Dublin 2, D02 VX67 och på UPE:s kontor på Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath 

C15, CCW8 och på Mathesons kontor, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland under 

dagtid från 09:00 till 17:00. Måndag-fredag (med undantag för helgdagar) under en tidsperiod 

av minst femton dagar från datumet på detta meddelande. Kopior på överförande 

dokument kommer att tillhandahållas kostnadsfritt till alla försäkringstagare eller aktieägare 

hos UI, HLI eller UPE eller någon person som har väsentligt intresse i överföringen som begär 

sådana kopior och är även tillgängliga för visning och/eller nedladdning online på 

utmostwealth.com/portfolio-transfer. Försäkringstagarna (enligt definitionen i systemet) och 

icke-överförande försäkringstagare hos Utmost PanEurope kan också kontakta den utsedda 

försäkringstagartelefonlinjen på +353 1 5252 636 från måndag till fredag (med undantag för 



helgdagar) mellan kl. 09.00 och 17:00. UI- och HLI-försäkringstagare kan kontakta den utsedda 

försäkringstagartelefonlinjen på +353 1 5252 636 från måndag till fredag (med undantag för 

helgdagar) mellan kl. 09.00 och 17:00. 

OCH MEDDELAR YTTERLIGARE att det nämnda förslaget kommer att prövas av högsta 
domstolen den 15 oktober 2019 vid Four Courts, Dublin 7, kl. 10.30. Alla personer som önskar 
bli hörda vid förhandlingen av nämnda förslag ska meddela framställarensadvokater, 
Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland med hänvisning till ”GCA/TT/661794-
114” senast den 3 oktober 2019 om deras avsikt att delta i nämnda framställande och ska 
ange till de nämnda advokaterna om en sådan person eller personer stöder eller invänder 
sig nämnda framställan och vidare vid tidpunkten och datumet ska inlämna till domstol och 
tillhandahålla Matheson sådant bevis genom en edlig förklaring som föreslagits att åberopas 
vid förhandlingen av framställningen av en sådan person. 
 
Daterat: den [●] i månad [●] 2019 
 
Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland] 



AVSNITT 6 - Kontaktuppgifter 
 

Se nästa sida för kontaktuppgifter som används efter överföringens 
ikraftträdandedatum  

 
Kontaktuppgifter som används före 

ikraftträdandedatumet 
 
Om du behöver ytterligare information eller önskar 
kontakta oss före den föreslagna överföringen använder 
du informationen nedan. 
 
Hjälplinje för föreslagen överföring för alla 
försäkringstagare 
• +353 1 5252 636 eller 

 
• +353 1 8044 088 om du har ett HLI-försäkringsbrev som ursprungligen 

utfärdades av Scottish Mutual International och talar tyska eller 
 
• +353 1 4765927 om du har ett UI-försäkringsbrev som ursprungligen 

utfärdades av Aviva Life International och talar italienska 
 
Huvudkontor/säten: 
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. 
 
Webbplats för ytterligare information om överföringen 
utmostwealth.com/portfolio-transfer  
 
 
E-post 
proposedtransfer@utmost.ie 

 



Kontaktuppgifter som används efter 
ikraftträdandedatumet  

 
Utmost PanEurope utnämnt verksamhetsbolag 
 
Våra telefonnummer och postadresser ändras inte efter ikraftträdandedatumet. 
Observera dock att i vissa fall kommer våra e-postadresser att ändras.  
 

Ursprunglig 
Försäkringsgivare 

Telefon E-post Postadress 

Aegon 
Ireland/Athora  

Telefon Storbritannien: 0845 6029281 wm@utmost.ie Ashford House,  
18-23 Tara Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Ireland 

Augura Life Ireland  
+353 1 479 0066 

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

Aviva Life 
International 

Telefon Storbritannien: 0845 300 2114  
Telefon internationellt:  
+353 1 8028 494 
Italienska försäkringstagare  
+353 1 4765927 

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

AXA Life 
Europe/Utmost 
Ireland 

Telefon Storbritannien: 0845 6029281 info@utmostwealthsolutions.ie Ashford House,  
18-23 Tara Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Ireland  

Harcourt Life 
Assurance 

+353 1 5312 222 HLA@utmost.ie  Ashford House,  
18-23 Tara Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Ireland  

Scottish Mutual 
International 

 
+353 1 8044000 
(tyska försäkringstagare) 
+353 1 8044088  
 
(ex- Phoenix) 
+353 1 6399 859  

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

Union Heritage Life 1800-815001 UHL@utmost.ie Ashford House,  
18-23 Tara Street,  
Dublin 2,  
D02VX67,  
Ireland  

 
 
Webbplats 
utmostwealth.com/customer-support  
 

Slut på informationsbladet 


