
 

 1 

 
 
 

KENNISGEVING  

op de voet van artikel 1017 lid 3 van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering 

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft de door Converium en anderen gesloten 
Schikkingsovereenkomsten op 17 januari 2012 verbindend verklaard. 

(Rechts)personen en entiteiten die in de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 
2004 op een effectenbeurs buiten de VS aandelen Converium hebben gekocht en die ten 

tijde van die aankoop tevens niet in de VS woonden of gevestigd waren, komen mogelijk in 
aanmerking voor een vergoeding. 

 

 
 Converium Holding AG (thans genaamd SCOR Holding (Switzerland)) en Zurich Financial 

Services hebben ieder met de Stichting Converium Securities Compensation Foundation 
en de Vereniging VEB NCVB een afzonderlijke schikking getroffen in verband met de door 
Converium vanaf 2002 gedane mededelingen over verhogingen van bepaalde 
voorzieningen ter dekking van haar herverzekeringsverplichtingen. 

 Die schikkingen, die voorzien in de betaling van een bruto vergoeding van USD 58.400.000 
in totaal, zijn door het Hof te Amsterdam verbindend verklaard. De verbindendverklaring is 
op 22 maart 2012 onherroepelijk geworden.  

 (Rechts)personen en entiteiten die in de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 
2004 op een effectenbeurs buiten de VS aandelen Converium hebben gekocht en die ten 
tijde van die aankoop tevens niet in de VS woonden of gevestigd waren komen mogelijk in 
aanmerking voor een vergoeding.  

 Aandeelhouders die claims wensen in te dienen voor een vergoeding uit hoofde van de 
schikkingen dienen dit uiterlijk op 11 april 2013 te doen door indiening van een 
claimformulier bij de Administrateur op de hieronder beschreven wijze.  

 Aandeelhouders die niet aan de schikkingen gebonden willen zijn, dienen op uiterlijk 31 
juli 2012 per post of per e-mail daarvan mededeling te doen aan de Administrateur op de 
hieronder aangegeven wijze. Aandeelhouders die een dergelijke verklaring afleggen, 
verliezen daarmee iedere aanspraak op een vergoeding uit hoofde van de 
Schikkingsovereenkomsten. Aandeelhouders die niet tijdig een dergelijke verklaring 
afleggen zijn gebonden aan de Schikkingsovereenkomsten en doen afstand van alle 
andere vorderingen die zij mogelijkerwijs mochten hebben in verband met de verhogingen 
door Converium van haar voorzieningen en bepaalde aanverwante kwesties zoals bepaald 
in de Schikkingsovereenkomsten.  

 De Stichting Converium Securities Compensation Foundation draagt zorg voor de 
uitvoering van de schikkingen en ziet toe op de verdeling van de onder de schikkingen 
beschikbare vergoeding. 

Indien u meent dat deze schikkingen op u betrekking hebben, leest u deze kennisgeving dan 
zorgvuldig door.  
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Indien u vragen hebt, neem dan contact op met de Administrateur via 
www.converiumsettlements.com, email questions@converiumsettlements.com of 
telefoonnummer +1 614 569 0291 of + 800 776 86266 (gratis vanuit Zwitserland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland) of 1 (800) 960 6659 (gratis vanuit de Verenigde 
Staten). 

SCOR Holding (Switzerland) AG (voorheen Converium Holding AG) ("Converium") en Zurich Financial 
Services Ltd. ("ZFS") zijn ieder afzonderlijk op 8 juli 2010 een schikkingsovereenkomst (gezamenlijk: de 
"Schikkingsovereenkomsten") aangegaan met de Stichting Converium Securities Compensation 
Foundation (de "Stichting") en de Vereniging VEB NCVB (de "VEB") (een vereniging die de belangen van 
particuliere beleggers behartigt). De Schikkingsovereenkomsten kennen een vergoeding toe aan 
(rechts)personen en entiteiten die gedurende de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004 
(de "Relevante Periode") op één of meer effectenbeurzen buiten de Verenigde Staten aandelen 
Converium hebben gekocht en tevens buiten de Verenigde Staten woonplaats hadden of waren 
gevestigd ten tijde van de aankoop. De Schikkingsovereenkomsten betreffen alle vorderingen die 
bedoelde aandeelhouders op Converium en ZFS zouden kunnen hebben in verband met Converiums 
voorzieningen voor haar herverzekeringsverplichtingen zoals vanaf 2002 door Converium aangekondigd 
en bepaalde aanverwante kwesties met betrekking tot Converiums financiële overzichten.  

De partijen bij de Schikkingsovereenkomsten hebben op 9 juli 2010 een gezamenlijk verzoek ingediend 
bij het gerechtshof te Amsterdam (het "Hof"), waarin het Hof is verzocht om de 
Schikkingsovereenkomsten verbindend te verklaren voor alle aandeelhouders zoals gedefinieerd in de 
Schikkingsovereenkomsten. Een herzien gezamenlijk verzoekschrift is ingediend op 1 oktober 2010. 

Het Hof heeft bij beschikking van 17 januari 2012 de Schikkingsovereenkomsten verbindend verklaard. 
Deze beschikking is op 22 maart 2012 onherroepelijk geworden.  

De vergoeding die wordt aangeboden  

Converium en ZFS hebben conform de Schikkingsovereenkomsten een bedrag van in totaal USD 
58.400.000 betaald (USD 40.000.000 is door Converium betaald en USD 18.400.000 door ZFS). Dit 
bedrag (vermeerderd met rente en verminderd met het honorarium van de Amerikaanse advocaat van de 
Stichting (USD 11.680.000) en bepaalde andere administratieve kosten, zoals de kosten voor de 
uitvoering van de Schikkingsovereenkomsten) zal door de Stichting worden gedistribueerd over de 
aandeelhouders die ingevolge de Schikkingsovereenkomsten voor vergoeding in aanmerking komen.
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bedrag zal worden verdeeld overeenkomstig een plan van uitdeling dat onderdeel uitmaakt van de 
Schikkingsovereenkomsten. Dit distributieplan bepaalt, kort samengevat, dat de aan een individuele 
aandeelhouder uit te keren vergoeding afhankelijk is van: 
(i)  de aantallen aandelen die door die aandeelhouder zijn gekocht en/of verkocht; 
(ii)  de datum waarop deze aandelen zijn gekocht en/of verkocht; en 
(iii)  het totaal aan erkende vorderingen dat door alle aandeelhouders zijn ingediend, 

aangezien iedere individuele aandeelhouder naar rato meedeelt in het totale netto 
schikkingsbedrag op basis van het gedeelte dat diens erkende vordering van alle erkende 
vorderingen uitmaakt. 

 

                                                 
1
 Onder de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomsten zijn de volgende personen en entiteiten specifiek 

uitgesloten: (i) Converium, (ii)  Dirk Lohmann, Martin Kauer en Robert Smith  (de Officer-Verweerders), (iii) ZFS, 

(iv) leden van het garantiesyndicaat van het Converium IPO, (v) directe familieleden van enige van de Officer-

Verweerders, (vi) enig persoon die ofwel een functionaris of bestuurder van Converium, ZFS, of enige 

garantiesteller van de Converium IPO ten tijde van Converium IPO of gedurende de periode van 7 januari 2002 tot 

en met 2 september 2004, (vii) enige firma, trust, vennootschap of bestuurder of andere entiteit waarin Converium, 

ZFS, de Officer-Verweerders, of enige garantiesteller van de Converium IPO een Controlerend Belang had of heeft, 

en (viii) de juridische vertegenwoordigers, agenten, gelieerde personen, erfgenamen, rechtsopvolgers of 

rechtverkrijgenden van een dergelijke uitgesloten partij.   
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Het volledig Plan van Uitdeling kan worden gedownload van www.converiumsettlements.com, of kan 
worden aangevraagd bij de Administrateur via het adres of de telefoonnummers zoals hieronder gegeven. 
 
Afstand van verdere vorderingsrechten 
 
Een belangrijk element in de Schikkingsovereenkomsten is dat de aandeelhouders op wie de 
Schikkingsovereenkomsten zien en die geen “opt out”-verklaring afleggen (zie hierna) afstand doen van 
alle vorderingen die zij in verband met de verhogingen van Converiums voorzieningen voor haar 
herverzekeringsverplichtingen en bepaalde aanverwante kwesties mogelijkerwijs op Converium, de 
huidige moedermaatschappij van Converium, ZFS en bepaalde andere personen of entiteiten mochten 
hebben. Deze kwijting verandert mogelijk de rechtspositie van die aandeelhouders. Aandeelhouders 
dienen daarom de tekst van deze kwijting zorgvuldig te lezen, welke is opgenomen in de 
Schikkingsovereenkomsten en op het claimformulier (zie hierna). Belangrijke bepalingen uit de kwijting 
zijn ook aan deze kennisgeving aangehecht. De kwijting geldt ongeacht het antwoord op de vraag of een 
aandeelhouder daadwerkelijk aanspraak maakt op een vergoeding uit hoofde van de 
Schikkingsovereenkomsten en ongeacht de feitelijke toekenning van een vergoeding aan een 
aandeelhouder die een dergelijke aanspraak heeft gemaakt (zie hierna). Aandeelhouders kunnen zich 
uitsluitend aan deze kwijting onttrekken door tijdig een zogenaamde “opt out”-verklaring af te leggen (zie 
hierna).  
 
Indienen Claim 
 
Aandeelhouders die in aanmerking willen komen voor een vergoeding krachtens de 
Schikkingsovereenkomsten dienen hun mogelijke aanspraak daarop kenbaar te maken door indiening 
van een claimformulier bij de Administrateur op de hieronder beschreven wijze. 

Het claimformulier kan worden gedownload via de website www.converiumsettlements.com. U kunt het 
formulier ook telefonisch opvragen via telefoonnummer +1 614 569 0291 of + 800 776 86266 (gratis 
vanuit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland) of 1 (800) 960 6659 
(gratis vanuit de Verenigde Staten). 

Aandeelhouders dienen het door hen volledig ingevulde en ondertekende claimformulier (tezamen met de 
in het claimformulier genoemde bewijsstukken) toe te zenden aan de Administrateur. Het claimformulier 
dient uiterlijk op 11 april 2013 te zijn ontvangen door de Administrateur, of de poststempel van die 
datum dragen. Het claimformulier kan worden verzonden per e-mail 
(questions@converiumsettlements.com) of per post (Converium Holding AG International Settlement, c/o 
The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.). Aandeelhouders hebben 
geen aanspraak op enige onkostenvergoeding in verband met de indiening van een claimformulier of 
anderszins. Aandeelhouders die vragen hebben over eventuele fiscale gevolgen van deelname aan de 
Schikkingsovereenkomsten dienen hierover contact op te nemen met een eigen fiscaal adviseur. Verdere 
informatie over de indiening van het claimformulier staat op het claimformulier en in de bijbehorende 
toelichting.  

De uitkeringen van de vergoedingen aan de aandeelhouders die een geldige vordering hebben ingediend 
zullen niet eerder plaatsvinden dan nadat de termijn voor indiening van de claimformulieren is verstreken 
en het verwerken van de claims is afgerond. Deze uitkeringen zullen derhalve niet eerder plaatsvinden 
dan eind 2013.  

"Opt out"-mogelijkheid 

 
Aandeelhouders die niet aan de verbindend verklaarde schikkingen gebonden willen zijn dienen daarvan 
schriftelijk mededeling te doen aan de Administrateur, welke mededeling uiterlijk moet zijn ontvangen op, 
of als datum poststempel moet dragen 31 juli 2012. De mededeling kan worden verstuurd per post 
(Converium Holding AG International Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9616, 
Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.]) of per e-mail (questions@converiumsettlements.com). 
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Indien een aandeelhouder een “opt out”-verklaring aflegt, verliest hij daarmee iedere aanspraak op een 
vergoeding uit hoofde van de Schikkingsovereenkomsten.  
 
“Opt out” verklaringen dienen duidelijk te vermelden dat de aandeelhouder niet door de schikking 
gebonden wenst te zijn en zij moeten de naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres van de 
aandeelhouder te vermelden. Verder wordt aandeelhouders verzocht aan te geven (i) de aantallen 
aandelen die zij hebben gekocht en/of verkocht op iedere effectenbeurs buiten de Verenigde Staten in de 
Relevante Periode, (ii) op welke datum of data deze aandelen werden gekocht of verkocht, (iii) de koers 
betaald of ontvangen per aandeel bij iedere transactie, (iv) de effectenbeurs waar iedere transactie werd 
uitgevoerd, en (v) in welk land zij woonden of gevestigd waren ten tijde van iedere transactie. 
Aandeelhouders die “opt out”-verklaringen afleggen zijn echter niet verplicht om deze aanvullende 
informatie te verschaffen. 
 
Aandeelhouders die niet tijdig een "opt out"-verklaring afleggen zijn ingevolge de verbindendverklaring 
gebonden aan de Schikkingsovereenkomsten, inclusief de daarin opgenomen kwijting (zie hierboven 
onder "Afstand van verdere vorderingsrechten"). 
 
Beëindiging van de Schikkingsovereenkomsten  
  
Converium en ZFS kunnen de Schikkingsovereenkomsten beëindigen indien een te groot aantal 
aandeelhouders een “opt out”-verklaring aflegt en de Schikkingsovereenkomsten voor te weinig 
aandeelhouders die gerechtigd zijn tot een vergoeding gevolgen heeft. Meer informatie over dit recht tot 
beëindiging is opgenomen in de Schikkingsovereenkomsten (artikel XI). 

 
Andere schikkingen met betrekking tot deze kwestie en een aanverwante kwestie 
 
Er zijn, naast de in deze kennisgeving vermelde schikkingen, drie andere, gerelateerde schikkingen op 
basis waarvan aan bepaalde aandeelhouders bepaalde uitkeringen zullen worden, of zijn, gedaan in 
verband met de hiervoor bedoelde verhogingen van de voorzieningen. Twee schikkingen betreffen de 
schikkingen die Converium en ZFS ieder afzonderlijk hebben getroffen met aandeelhouders die in de 
periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004 aandelen Converium hebben gekocht op een 
effectenbeurs binnen de Verenigde Staten, ofwel die ten tijde van die aankoop woonden of gevestigd 
waren binnen de Verenigde Staten (de “Amerikaanse Schikkingen”). De termijn voor het indienen van 
claims voor de Amerikaanse Schikkingen is op 9 December 2008 gesloten.  
 
De derde schikking is een distributie door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") 
waarin de SEC het bedrag van USD 25.000.001 dat door ZFS is betaald in verband met haar schikking 
met de SEC (inclusief rente) ter beschikking heeft gesteld aan bepaalde kopers van aandelen Converium 
in verband met een herziening door Converium van bepaalde gepubliceerde financiële resultaten (de 
“SEC Schikking”). De termijn voor het indienen van claims voor de SEC schikking is op 6 oktober 2010 
gesloten.  
 
De Stichting is niet betrokken bij c.q. verantwoordelijk voor de Amerikaanse Schikkingen of de SEC 
Schikking.  
 
De Amerikaanse Schikkingen en de SEC Schikking staan geheel los van de Schikkingsovereenkomsten 
die het onderwerp zijn van deze kennisgeving. Als u in aanmerking komt voor vergoeding onder deze 
Schikkingsovereenkomsten kunt u een claimformulier indienen in deze schikkingen, zelfs als u een aparte 
claim heeft ingediend in de Amerikaanse Schikkingen of de SEC Schikking.  
 
Relevante documenten    

De beschikking van het Hof van 17 januari 2012, het Plan van Uitdeling, het claimformulier en de 
Schikkingsovereenkomsten zijn in te zien op de volgende websites: www.converiumsettlements.com; 
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www.converiumsettlement.com; www.blbglaw.com; www.srkw-law.com; www.cohenmilstein.com en 
www.veb.net.  
 

Indien u een afschrift van de beschikking van het Hof, de Schikkingsovereenkomsten of andere 
documenten wenst te ontvangen, dan kunt u die aanvragen per e-mail 
(questions@converiumsettlements.com) of per post (Converium Holding AG International Settlement, c/o 
The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.). Daarnaast kan een 
afschrift van deze  en andere documenten telefonisch worden opgevraagd via telefoonnummer +1 614 
569 0291 of + 800 776 86266 (gratis vanuit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, 
Italië en Nederland) of 1 (800) 960 6659 (gratis vanuit de Verenigde Staten van Amerika].  
 
Daarnaast is de beschikking in te zien op de website van het Hof, www.rechtspraak.nl 
(actualiteiten/bekende rechtszaken/Converium), alsmede – op schriftelijke aanvraag – bij de griffie van de 
handelssector van het Hof. Een aanvraag daartoe dient te worden gericht aan het postadres van het Hof 
(Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam, Nederland), ter attentie van de griffie van de handelssector, onder 
vermelding van kenmerk: “200.070.039/01”.  
 
 
 

* * * 
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APPENDIX A 
 

Onder de bepalingen van de SCOR Overeenkomst worden de volgende claims vrijgegeven 
[released]: 
 

alle en iedere Claim of Onbekende Claim die (i) ingesteld is namens Niet-Amerikaanse 
Aandeelhouders tegen enige van de Releasees in de Amerikaanse Class Action voorafgaand 
aan het tijdstip waarop de U.S. District Court de Niet-Amerikaanse Aandeelhouders uitsloot van 
de door haar gecertificeerde class (ii) ingesteld had kunnen worden of ingesteld zou kunnen 
worden namens Niet-Amerikaanse Aandeelhouders tegen enig van de Releasees, om het even 
of deze claims hun basis vinden in enige wettelijke regel of jurisprudentie, in enige rechtbank, 
tribunaal, agentschap of ander forum, dat voortvloeit uit of betrekking heeft op de aankoop van 
Gewone Aandelen Converium door Niet-Amerikaanse Aandeelhouders gedurende de Relevante 
Periode. 

 
Hieronder volgen de definities van termen die gebruikt worden in de vrijgave van de claims en die 
niet zijn gedefineerd in het lichaam van de Kennisgeving (de betekenissen van andere 
gedefineerde termen zijn te vinden in de SCOR Overeenkomst): 
 
"Claim" betekent iedere actie, oorzaken van een actie, procedures, regelingen, uitvoeringen, 
verrekeningen, contracten, uitspraken, verplichtingen, vervolgingen, schulden, rechten, geldbedragen, 
rekeningen, berekeningen, obligaties, facturen, specialiteiten, tegenspraken, convenanten, inbreuken, 
schades, eisen (zowel schriftelijk als mondeling), overeenkomsten, beloftes, aansprakelijkheden, 
controverses, kosten, uitgaven, advocatenhonoraria en verliezen van welke aard dan ook, in recht ofwel 
in admiraliteitsrecht ofwel onder equity recht en of die nu gegrondvest zijn op statutair recht, 
gewoonterecht, doctrine, regel, verordening, recht van actie of anderszins van elk Forum, al dan niet vrij- 
of toegevallen, thans bestaand of in de toekomst te ontstaan, inclusief Onbekende Claims. 
 
"Onbekende Claim" betekent elke claim met betrekking waartoe een Niet-Amerikaanse Aandeelhouder 
niet weet of niet had kunnen weten of vermoeden dat deze ten gunste van hem of haar op enig tijdstip op 
of vóór de Verzendingsdatum Kennisgeving bestaat en die, indien bekend aan hem of haar, van invloed 
zou hebben kunnen zijn op zijn of haar schikking met om het even welke van de Releasees, of op zijn of 
haar beslissing om al of niet op de Uitsluitingsdatum aan de Administrateur mede te delen dat hij of zij 
niet wenst om gebonden te zijn door de Verbindendverklaring en de Kwijting. 
 
"Releasee" [Vrijgestelde] betekent om het even welke van de, en "Releasees" [Vrijgestelden] betekent 
alle: (i) de Converium Officers en hun respectievelijke bezitsrechten, erfgenamen, executeurs, agenten, 
advocaten, trusts, trustees, beheerders en rechtverkrijgenden; (ii) de Bestuurders Converium en hun 
respectievelijke bezitsrechten, erfgenamen, executeurs, agenten, advocaten, trusts, trustees, beheerders 
en rechtverkrijgenden; en (iii) SHS, en haar vroegere of huidige moedermaatschappijen, 
rechtsvoorgangers, rechtsopvolger, gelieerde partijen, divisies, business units, dochtervennootschappen, 
en entiteiten waarin SHA een Controlerend Belang houdt of welke een Controlerend Belang in SHS 
hebben, huidige bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, partners, chefs, agenten, advocaten 
(met inbegrip van interne en externe raadslieden), adviseurs, vertegenwoordigers, accountants (met 
inbegrip van interne en externe accountants), boekhouders, consulenten en dienstverleners. 
 
Onder de bepalingen van de ZFS Overeenkomst worden de volgende claims vrijgegeven  
[released]: 
 

Elke Claim of Onbekende Claim die de Stichting, de VEB, of een Deelnemende Aandeelhouder 
heeft gehandhaafd, had kunnen handhaven of zou kunnen handhaven tegen een Releasee, 
ongeacht of deze voortvloeit uit een federale Amerikaanse wetsregel of jurisprudentie, een 
wetsregel of jurisprudentie van een Amerikaanse staat, een Nederlandse, Zwitserse of andere 
niet-Amerikaanse wettelijke regel of jurisprudentie, in enig gerecht, tribunaal, enige instantie of 
ander Forum, die voortvloeit uit of in verband staat met de aankoop van, of enige andere 
Beleggingsbeslissing met betrekking tot Gewone Aandelen Converium gedurende de Relevante 
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Periode door enige persoon of entiteit die niet woonachtig was in de Verenigde Staten op het 
moment van aankoop. Zonder de algemene gelding van het vorenstaande te beperken, omvat de 
term Released Claims zonder beperking alle Claims of Onbekende Claims die voortvloeien uit of 
betrekking hebben op:  

a. alle handelingen of elk nalaten om te handelen, alle omissies, onjuiste voorstellingen, 
feiten, manifestaties, zaken, transacties, verklaringen, gebeurtenissen, of mondelinge of 
schriftelijke verklaringen van Releasees die in de Amerikaanse Action direct dan wel indirect zijn 
naar voren zijn gebracht, naar voren gebracht hadden kunnen worden of naar voren gebracht 
kunnen worden, waarover is geklaagd, waarover geklaagd had kunnen worden, of waarover 
geklaagd kan worden, die zijn gehandhaafd, hadden kunnen worden gehandhaafd of gehandhaafd 
kunnen worden, of uiteen zijn gezet, uiteen gezet hadden kunnen worden of uiteengezet kunnen 
worden, of waarnaar anderszins is verwezen in de Amerikaanse Action. 

b. iedere opgave aan een toezichthoudende instantie (waaronder een opgave aan de 
SEC of enige andere Amerikaanse of niet-Amerikaanse overheidsinstantie of 
markttoezichthouder), openbare verklaring, persbericht, informatieverschaffing, of verklaring die te 
maken heeft met de Converium IPO, Gewone Aandelen Converium of ADS’s, de financiële positie 
van Converium of de ZFS Releasees, de verliesvoorzieningen van Converium of de ZFS 
Releasees, de herverzekeringsovereenkomsten of dekking van Converium of de ZFS Releasees, 
de berekening van en/of opbouw van voorzieningen voor enige periode van Converium of de ZFS 
Releasees, of de boekhoudkundige behandeling van de herverzekeringsovereenkomsten voor 
enige periode van Converium of de ZFS Releasees;  

c. iedere financieel overzicht (of gedeelte daarvan), al dan niet door een accountant 
gecontroleerd, of een rapport of verklaring met betrekking tot een financieel overzicht (of gedeelte 
daarvan), of een intern of extern memorandum, rapport, een analyse, of advies met betrekking tot 
de Converium IPO, Gewone Aandelen Converium of ADS’s, de financiële positie van Converium 
of de ZFS Releasees, de verliesreserves van Converium of de ZFS Releasees, de 
herverzekeringsovereenkomsten of dekking van Converium of de ZFS Releasees, de berekening 
van en/of opbouw van voorzieningen voor enige periode van Converium of de ZFS Releasees, of 
de boekhoudkundige behandeling van de herverzekeringsovereenkomsten voor enige periode van 
Converium of de ZFS Releasees; 

d. iedere en alle Claims ten gevolge van of met betrekking tot de Converium IPO, de 
Converium Restatement, de berekening van en/of opbouw van voorzieningen voor enige periode 
van Converium of de ZFS Releasees, het aangaan van herverzekeringsovereenkomsten die 
Converium later heeft aangepast door Converium of de ZFS Releasees, de boekhoudkundige 
behandeling van de herverzekeringsovereenkomsten voor enige periode van Converium of de 
ZFS Releasees, het gebruik of beweerdelijk misbruik door Converium of de ZFS Releasees van 
finite (alternatieve risicofinanciering) of traditionele verzekering of herverzekering, de administratie 
van Converium of de ZFS Releasees gedurende de Relevante Periode, of de beweerdelijke 
zeggenschap over Converium door enige Releasee; en 

e. het instellen, aanspannen, schikken of verspreiding van de kennisgeving van de 
Amerikaanse Action (waaronder de zaken die daarin zijn geconsolideerd) of de schikking van de 
claims van de Niet-Amerikaanse Aandeelhouders, waaronder maar niet beperkt tot, enige Claim of 
Onbekende Claim die betrekking heeft op de uitkering van het Netto Schikkingsbedrag aan 
Deelnemende Aandeelhouders; op voorwaarde echter dat onder het begrip “Released Claims” niet 
worden verstaan claims om deze Schikkingsovereenkomst ten uitvoer te leggen. 

 
Hieronder volgen de definities van termen die gebruikt worden in de vrijgave van de claims en die 
niet zijn gedefineerd in het lichaam van de Kennisgeving (de betekenissen van andere 
gedefineerde termen zijn te vinden in de ZFS Settlement Overeenkomst): 
 
"Claim" betekent iedere actie, oorzaken van een actie, procedures, regelingen, uitvoeringen, 
verrekeningen, contracten, uitspraken, verplichtingen, vervolgingen, schulden, rechten, geldbedragen, 
rekeningen, berekeningen, obligaties, facturen, specialiteiten, tegenspraken, convenanten, inbreuken, 
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schades, eisen (zowel schriftelijk als mondeling), overeenkomsten, beloftes, aansprakelijkheden, 
controverses, kosten, uitgaven, advocatenhonoraria en verliezen van welke aard dan ook, in recht ofwel 
in admiraliteitsrecht ofwel onder equity recht en of die nu gegrondvest zijn op statutair recht, 
gewoonterecht, doctrine, regel, verordening, recht van actie of anderszins van elk Forum, al dan niet vrij- 
of toegevallen, thans bestaand of in de toekomst te ontstaan, inclusief Onbekende Claims. 
 
"Onbekende Claim" betekent elke claim met betrekking waartoe een Niet-Amerikaanse Aandeelhouder 
niet weet of niet had kunnen weten of vermoeden dat deze ten gunste van hem of haar op enig tijdstip op 
of vóór de Verzendingsdatum Kennisgeving bestaat en die, indien bekend aan hem of haar, van invloed 
zou hebben kunnen zijn op zijn of haar schikking met om het even welke van de Releasees, of op zijn of 
haar beslissing om al of niet op de Uitsluitingsdatum aan de Administrateur mede te delen dat hij of zij 
niet wenst om gebonden te zijn door de Verbindendverklaring en de Kwijting. 
 
“Releasee” [Vrijgestelde] betekent elk van, en “Releasees” [Vrijgestelden] betekent al het onderstaande:  

a. ZFS en elke entiteit die valt onder de definitie van “ZFS Releasees” (welk begrip niet Converium 
omvat); 

b. elk van de respectievelijke vorige en huidige directeuren, leden van de raad van bestuur, 
functionarissen, werknemers, leden, partners, volmachtgevers, agenten, advocaten of bedrijfsjuristen 
(waaronder de General Counsel en andere interne en externe advocaten of bedrijfsjuristen die in dienst 
zijn van de ZFS Releasees), adviseurs, trustees, administrateurs, fiduciairen, consultants, actuarissen, 
vertegenwoordigers, accountants, boekhoudkundig adviseurs, auditors en verzekeraars (maar uitsluitend 
voor zover elke zodanige verzekeraar het volledige bedrag aan verzekeringsdekking of 
schadevergoeding biedt voor schade geleden in verband met de Amerikaanse Action en deze 
voorgestelde Schikkingsovereenkomst) van de ZFS Releasees voor enige werkelijke of beweerdelijke 
gedraging, handeling of omissie die (i) namens de ZFS Releasees op enig moment en/of (ii) namens 
Converium voor 10 januari 2002 plaatsvindt of die wordt verricht, en met betrekking tot enige Claims op 
basis of ten gevolge van dergelijke beweerdelijke gedragingen, handelingen of omissies (waaronder, 
maar niet beperkt tot, in verband met de Registratieverklaring en het Prospectus); op voorwaarde echter 
dat de definitie van “Releasee” in dit Subonderdeel XIII.A.71.b uitdrukkelijk het vrijgeven van enige Claim 
tegen de Officer-Verweerders niet omvat; 

c. elk van de respectievelijke vorige en huidige directeuren (waaronder de Directeur-Verweerders), 
leden van de raad van bestuur, functionarissen (waaronder de Officer-Verweerders), werknemers, leden, 
partners, volmachtgevers, agenten, advocaten of bedrijfsjuristen (waaronder de General Counsel en 
andere interne en externe advocaten of bedrijfsjuristen), adviseurs, trustees, administrateurs, fiduciairen, 
consultants, actuarissen, vertegenwoordigers, accountants, boekhoudkundige adviseurs, auditors en 
verzekeraars (maar uitsluitend voor zover elke zodanige verzekeraar het volledige bedrag aan 
verzekeringsdekking of schadevergoeding biedt voor schade geleden in verband met de Amerikaanse 
Action en deze voorgestelde Schikkingsovereenkomst) van Converium of SHS voor enige werkelijke of 
beweerdelijke gedraging, handeling of omissie die (i) namens de ZFS Releasees op enig moment en/of 
(ii) namens Converium voor 10 januari 2002 plaatsvindt of die wordt verricht, en met betrekking tot enige 
Claims op basis of ten gevolge van dergelijke beweerdelijke gedragingen, handelingen of omissies 
(waaronder, maar niet beperkt tot, in verband met de Registratieverklaring en het Prospectus); op 
voorwaarde echter dat de definitie van “Releasee” in dit onderdeel XIII.A.71.c uitdrukkelijk niet omvat de 
vrijgave van enige Claim gebaseerd op enige verklaring die na 7 januari 2002 is gepubliceerd of gedaan 
namens Converium of SHS door enige van de in dit onderdeel hierboven genoemde personen of 
entiteiten of door Converium of SHS; op voorwaarde echter ook dat de Officer-Verweerders niet worden 
vrijgesteld van enige Claim die valt onder bepaling (ii) van dit onderdeel voor zover een dergelijke claim 
gebaseerd is op of voortvloeit uit een beweerdelijke gedraging, handeling of omissie van op of na 10 
december 2001 (waaronder de Registratieverklaring en het Prospectus); en  

d. elk van de Underwriters van de Converium IPO, waaronder de Underwriter -Verweerders; maar 

e.  niet SHS, Converium, de Officer-Verweerders of de Directeur-Verweerders behalve voor zover 
elders omschreven in Subonderdeel XIII.A.70 (definitie van Released Claims). 
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“Beleggingsbeslissing” betekent een beslissing met betrekking tot een belegging in Gewone Aandelen 
Converium, waaronder maar niet beperkt tot een beslissing om Gewone Aandelen Converium aan te 
houden. 
 
 “ZFS Releasees” betekent ZFS en al haar vroegere of huidige moedermaatschappijen, 
rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, Gelieerde Maatschappijen, divisies, business units, 
dochtermaatschappijen behalve Converium en SHS, en entiteiten waarin ZFS een Controlerend Belang 
heeft of die een Controlerend Belang in ZFS hebben. 

 


