Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags styrelses förslag till beslut om överlåtelse av en del av
försäkringsbeståndet
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags (”Ömsen”) styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om överlåtelse
av en del av försäkringsbeståndet till Ålands Försäkringar Ab (”ÅF”). Ömsens och ÅF:s styrelser har 26.6.2020
undertecknat en plan för partiell överlåtelse av försäkringsbeståndet. Enligt överlåtelseplanen överlåter Ålands
Ömsesidiga Försäkringsbolag den del av sitt försäkringsbestånd som riktar sig till svenska kunder till sitt
helägda dotterbolag Ålands Försäkringar Ab.
Den svenska försäkringsverksamhetens riskprofil skiljer sig avsevärt från Ömsens traditionella
försäkringsverksamhet som riktar sig till åländska kunder. Den svenska verksamheten består i huvudsak av
skräddarsydda, bolagsspecifika försäkringar till svenska små- och medelstora företag. Den åländska
försäkringsverksamheten består i huvudsak av mer traditionell försäkringsverksamhet såsom hem- och
personförsäkringar. På grund av den svenska verksamhetens växande volym finns det starka, operativa skäl
till att överlåta verksamheten från Ömsen till ÅF, speciellt med tanke på att Ömsen är ett ömsesidigt
försäkringsbolag. Med det planerade arrangemanget vill man säkra Ömsens verksamhet och dess
ägarkunders intressen genom att flytta den del av verksamheten som har högre riskprofil till ett dotterbolag.
Samtidigt delas Ömsens verksamhet i två, ur riskperspektiv lättare hanterbara helheter.
Den partiella beståndsöverlåtelsen är en del av en verksamhetsöverlåtelse, i vilken Ömsen överlåter sin
svenska försäkringsverksamhet och till den hörande tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser till ÅF. Som
vederlag för den svenska försäkringsverksamheten ger ÅF nya aktier till Ömsen. Storleken på vederlaget
grundar sig på förhållandet mellan ÅF:s eget kapital omedelbart före överlåtelsen och den överförda
försäkringsverksamhetens nettotillgångar. Eftersom det övertagande bolaget är Ömsens helägda dotterbolag
görs ingen skild värdering av den överförda försäkringsverksamheten.
Den partiella försäkringsbeståndsöverlåtelsen föreslås att verkställas 31.12.2020. ÅF:s bolagsbildningsavtal
är undertecknat 13.2.2020 och bolaget har registrerats i handelsregistret 8.4.2020. Det utjämningsbelopp som
hänför sig till det bestånd som ska överföras övergår till ÅF som en del av ansvarsskulden.
Bolagsstämman som ska besluta om överlåtelsen ska hållas inom fyra månader från det att planen för
överlåtelse av försäkringsbeståndet har undertecknats. Förutom bistånd av bolagsstämman kräver
genomförandet av överlåtelsen av en del av försäkringsbeståndet att Finansinspektionen i Finland och Sverige
godkänner överlåtelseplanen.

