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GÄLLANDE 

Aviva Life & Pensions UK Limited. 
– och – 

GÄLLANDE 
FRIENDS FIRST LIFE ASSURANCE COMPANY DAC 

– och – 
GÄLLANDE 

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 
 
 

HÄRMED MEDDELAS att den 16 oktober 2018 lämnades en ansökan in till Her Majesty’s High Court of Justice 
av Aviva Life & Pensions UK Limited (tidigare kallad Norwich Union Life & Pensions Limited) (”UKLAP”) och 
Friends First Life Assurance Company dac (tidigare kallad Friends Provident Life Assurance Company Limited 
och Friends First Life Assurance Company Limited) (”FFLAC”) om tillstånd enligt Part VII av Financial Services 
och Markets Act 2000 (”Lagen”) som ger sitt stöd till överlåtelsen (”verksamhetsöverlåtelsen”) för överföring 
av: (i) all verksamhet som påverkas och/eller utförs av UKLAP från UKLAP:s lokalkontor i Belgien, Frankrike och 
republiken Irland och (ii) viss annan affärsverksamhet som påverkas och/eller som utförs av UKLAP och som 
har marknadsförts till försäkringstagare utanför Storbritannien.  
 
Kopior av det fullständiga dokumentet om verksamhetsöverlåtelsen, den fullständiga rapport som utarbetats 
enligt avsnitt 109 i nämnda lag om överlåtelsens villkor av Tim Roff (en oberoende expert vars utnämnande 
godkänts av brittiska Prudential Regulation Authority, efter samråd med Financial Conduct Authority), en 
sammanfattning av den oberoende expertens rapport, brev skickade till intresserade parter och 
försäkringsbroschyrer som innehåller en sammanfattning av verksamhetsöverlåtelsen kan, tillsammans med 
övrig relevant information, erhållas kostnadsfritt av vem som helst genom att kontakta UKLAP eller FFLAC 
enligt nedanstående till dess att ett beslut om att godkänna överlåtelsen har fattats. 
 
Ansökan är avsedd att läggas fram inför en domare vid Business and Property Court på adressen Rolls Building, 
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL den 13 februari 2019. Om överföringen godkänns kommer 
den att träda i kraft på datumet för ikraftträdande (enligt beskrivning i verksamhetsöverlåtelsen), vilket 
förväntas bli kl. 22:59 (GMT) den 29 mars 2019. Alla som anser att de kan påverkas negativt av att 
verksamhetsöverlåtelsen genomförs har rätt att invända mot verksamhetsöverlåtelsen och höras vid 
förhandlingarna. Alla som anser att de kan komma att påverkas negativt ombeds (men är inte tvungna) att 
ange skäl till varför de anser detta och, i förekommande fall, informera om sin avsikt att närvara vid 
förhandlingarna, antingen till den postboxadress som anges nedan och som har upprättats för 
verksamhetsöverlåtelsen eller genom att ringa till nedanstående telefonnummer minst fem arbetsdagar före 
förhandlingarna. Alla som bedömer att de kan komma att påverkas negativt av att verksamhetsöverlåtelsen 
genomförs får närvara vid förhandlingarna personligen eller per juridiskt ombud. 
 
 
UKLAP:s kontaktinformation:  FFLAC:s kontaktinformation:  
Adress:  Aviva Transfer Mailing (BAU J) Adress:  Customer Services Department 
 PO Box 3661   (Transfer Mailing) 
 Norwich  Friends First House 
 NR1 3JF  Cherrywood Business Park, Loughlinstown  
 Storbritannien  Dublin 18, Irland 
 
Telefonnummer: +44 (0) 1603 606388 Telefonnummer: +353 (0) 1 618 6816 
Webbplats: https://transfer.aviva.com/life  Webbplats: https://transfer.aviva.com/life 


