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Den Haag, 24 februari 2011
Geachte heer/mevrouw,
Oproeping voor de mondelinge behandeling inzake de Converium
schikkingen krachtens Artikel 1013 (5) van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering
Met deze brief informeer ik u als volgt namens de Stichting Converium Securities
Compensation Foundation (hierna te noemen: de "Stichting"), SCOR Holding
(Zwitserland) AG (voorheen: Converium Holding AG en hierna te noemen
"Converium"), Zurich Financial Services Ltd (hierna te noemen "ZFS") en de
Vereniging VEB NCVB (hierna te noemen "VEB"):
De Stichting en VEB hebben schikkingsovereenkomsten (hierna te noemen: de
"Overeenkomsten") getroffen met Converium en ZFS in juli 2010 ten behoeve
van natuurlijke personen en rechtspersonen en andere entiteiten buiten de
Verenigde Staten die mogelijk schade hebben geleden vanwege de daling van de
marktprijs van de gewone aandelen in Converium die zijn aangekocht gedurende
de periode vanaf 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004 op de SWX Swiss
Exchange in Zürich, Zwitserland, of op enige andere effectenbeurs buiten de
Verenigde Staten.
Hierbij wordt u opgeroepen voor de mondelinge behandeling voor het
Gerechtshof te Amsterdam, Nederland, (hierna te noemen: het “Hof”) van
het verzoekschrift van de partijen bij de Overeenkomsten dat beoogt om de
Overeenkomsten verbindend te laten verklaren ten aanzien van alle hiervoor
beschreven natuurlijke personen en rechtspersonen en andere entiteiten. De
mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 3 oktober 2011 en wordt
zonodig de volgende dag voortgezet en begint om 10 uur in het Paleis van
Justitie aan de Prinsengracht 436 in Amsterdam, Nederland. U heeft het
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recht om een verweerschrift in te dienen tegen het verzoekschrift uiterlijk op
22 augustus 2011 en met inachtneming van de in (de bijlage bij) deze
oproeping omschreven voorschriften. U heeft ook het recht om ter zitting te
verschijnen, in het bijzonder teneinde over het verzoekschrift te worden
gehoord. U bent niet verplicht te verschijnen. Als het Hof de
Overeenkomsten verbindend verklaart, zult u volgens de Nederlandse wet
aan de Overeenkomsten gebonden zijn als u deel uitmaakt van de hierboven
omschreven categorie, tenzij u tijdig een schriftelijke verklaring aflegt dat u
niet aan de Overeenkomsten gebonden wenst te zijn.
De volgende oproeping geeft informatie over de voorgestelde schikkingen.
Gelieve de oproeping zorgvuldig en in haar geheel te lezen, want zij kan van
invloed zijn op uw rechten. Wenst u nadere informatie over de voorgestelde
schikkingen en het gemeenschappelijke verzoekschrift?
Bezoek dan de volgende websites:
www.converiumsettlement.com
www.converiumsettlements.com
www.rechtspraak.nl , dan naar: “actualiteiten/dossier”
Ook kunt u contact opnemen met de administrateur van de schikkingen via
Converium Holding AG International Settlement
c/o The Garden City Group, Inc.
PO Box 9616
Dublin, OH 43017-4916
Email: questions@converiumsettlements.com;
of door te bellen naar + 1 614 5690291, naar + 1 800 77686266 (gratis
vanuit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland,
Italië en Nederland), of naar 1 (800) 9606659 (gratis vanuit de
Verenigde Staten).

Met vriendelijke groet,
_________________
W.F.D. van den Oever
Gerechtsdeurwaarder
Namens de partijen die schikken

OPROEPING VOOR DE MONDELINGE BEHANDELING INZAKE DE
CONVERIUM SCHIKKINGEN
Deze oproeping wordt verstuurd krachtens Artikel 1013 (5) van het
Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake een
mondelinge behandeling van het verzoekschrift dat is ingediend bij het Hof
met als doel om schikkingsovereenkomsten tussen (i) SCOR Holding
(Switzerland) AG, de Stichting Converium Securities Compensation
Foundation en Vereniging VEB NCVB en (ii) Zurich Financial Services Ltd,
de Stichting Converium Securities Compensation Foundation en de
Vereniging VEB NCVB verbindend te laten verklaren.
Inleiding
Deze oproeping is gericht aan alle natuurlijke personen en rechtspersonen en
andere entiteiten die gewone aandelen in Converium Holding AG (thans
genaamd SCOR Holding (Switzerland) AG en hierna te noemen: "Converium")
gekocht hebben of op andere wijze verworven op de SWX Swiss Exchange of
enige andere effectenbeurs buiten de Verenigde Staten (hierna te noemen: de
"Niet-Amerikaanse Effectenbeurs”) gedurende de periode vanaf 7 januari 2002
tot en met 2 september 2004 (de "Relevante Periode") en die niet in Verenigde
Staten gevestigd of woonachtig waren ten tijde van de aankoop (hierna te
noemen: de "Niet-Amerikaanse aandeelhouders "). Valt u niet binnen deze
categorie? Dan is deze oproeping niet op u van toepassing.
De gewone aandelen in Converium waren van 11 december 2002 tot 30 mei 2008
genoteerd op de SWX Swiss Exchange in Zürich, Zwitserland. Vóór 11 december
2001 was Zurich Financial Services Ltd (hierna te noemen: "ZFS") de enige
aandeelhouder van Converium.
Gedurende de periode van oktober 2002 tot en met september 2004 is de
marktprijs van de gewone aandelen van Converium aanzienlijk gedaald nadat
Converium verschillende publieke mededelingen deed dat zij haar voorzieningen
diende te verhogen voor het dekken van herverzekeringen die zij was aangegaan.
In een gerechtelijke procedure in de Verenigde Staten hebben bepaalde
investeerders in aandelen Converium beweerd dat misleidende mededelingen zijn
gedaan over Converiums financiële situatie gedurende de periode vóór 2
september 2004 en dat deze misleidende mededelingen kunstmatig de prijs van
aandelen Converium hebben verhoogd. Converium en ZFS ontkennen de stelling
dat er misleidende mededelingen zijn gedaan en dat de prijs van aandelen
Converium kunstmatig is verhoogd.
In juli 2010 hebben de Stichting Converium Securities Compensation Foundation
(hierna te noemen: de "Stichting") en de Vereniging VEB NCVB (hierna te
noemen: "VEB") afzonderlijke schikkingsovereenkomsten getroffen met
respectievelijk Converium en ZFS (hierna gezamenlijk te noemen:
"Overeenkomsten") ten behoeve van alle Niet-Amerikaanse Aandeelhouders.
Krachtens de Overeenkomsten zal een totaal bruto bedrag van USD 58.400.000
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(USD 40.000.000 van Converium en USD 18.400.000 van ZFS) (minus de
honoraria van de Amerikaanse advocaten van de Stichting ten bedrage van USD
11.680.000 en bepaalde andere uitgaven, zoals kosten voor de uitvoering van de
Overeenkomsten) ter beschikking worden gesteld bij wijze van vergoeding aan
Niet-Amerikaanse Aandeelhouders conform de bepalingen van een plan van
uitdeling dat deel uitmaakt van de Overeenkomsten (hierna te noemen: "Plan
van Uitdeling").
Het bedrag dat elke in aanmerking komende Niet-Amerikaanse Aandeelhouder
zal ontvangen krachtens het Plan van Uitdeling hangt mede af van zijn/haar
"Erkende Vordering" die gebaseerd zal worden op het aantal door hem/haar
gekochte en verkochte aandelen Converium gedurende de Relevante Periode op
een Niet-Amerikaanse Effectenbeurs, de tijdstippen van aankoop en verkoop, en
het totale bedrag van alle Erkende Vorderingen die zijn ingediend door alle NietAmerikaanse Aandeelhouders. Een dergelijke Niet-Amerikaanse Aandeelhouder
zal een bedrag betaald worden dat gelijk is aan het proportionele deel dat
zijn/haar Erkende Vordering vertegenwoordigt van het totale bedrag van alle
Erkende Vorderingen die zijn ingediend, vermenigvuldigd met het netto
schikkingsbedrag dat voor verdeling beschikbaar is. Een voorbeeld: als een
bepaalde Niet-Amerikaanse Aandeelhouder een Erkende Vordering heeft die
0,1% vertegenwoordigt van het totale bedrag aan ingediende Erkende
Vorderingen en als het netto schikkingsbedrag dat voor verdeling beschikbaar is
USD 40.000.000 bedraagt, dan bedraagt de vergoeding die betaalbaar is aan die
aandeelhouder 0,1% van USD 40.000.000 . De Stichting heeft The Garden City
Group, Inc. (hierna te noemen: de "Administrateur") ingeschakeld om de
schikkingen uit te voeren en de opbrengsten van de schikkingen te verdelen.
Op 9 juli 2010 hebben de Stichting, de VEB, Converium en ZFS gezamenlijk een
verzoekschrift, en op 1 oktober 2010 een gewijzigd verzoekschrift, ingediend bij
het Gerechtshof te Amsterdam in Nederland (hierna: “het Hof") om de
Overeenkomsten, op basis van het verzoekschrift van 1 oktober 2010 (hierna: het
“verzoekschrift”), verbindend te laten verklaren voor alle Niet-Amerikaanse
Aandeelhouders krachtens Artikel 7:907 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Bij beschikking van 12 november 2010 heeft het Hof als zijn voorlopig oordeel te
kennen gegeven dat het bevoegd is tot kennisneming van het verzoek in het
gemeenschappelijk verzoekschrift van 1 oktober 2010 en voorts geoordeeld dat
belanghebbenden zich hierover desgewenst kunnen uitlaten bij verweerschrift of
ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het verzoekschrift.
Het Hof heeft een mondelinge behandeling van het verzoekschrift gepland op 3
oktober 2011, om 10 uur, in het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436 in
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Amsterdam, Nederland, welke behandeling zonodig de volgende dag zal worden
voortgezet. Bij deze worden Niet-Amerikaanse Aandeelhouders en stichtingen en
verenigingen die volledige rechtsbevoegdheid bezitten en die krachtens hun
statuten de belangen vertegenwoordigen van de personen ten behoeve van wie de
Overeenkomsten zijn gesloten opgeroepen voor deze mondelinge behandeling.
Hierbij treffen zij belangrijke informatie aan over de Overeenkomsten, de
gevolgen indien het verzoek tot verbindendverklaring van de Overeenkomsten
wordt toegewezen, de mogelijkheid om schriftelijk te verklaren niet gebonden te
willen zijn aan de verbindendverklaring (een opt out-verklaring), informatie over
het raadplegen van het verzoekschrift en bijbehorende documenten, de
mogelijkheid om een verweerschrift tegen het verzoek tot verbindendverklaring
van de Overeenkomsten in te dienen en de wijze waarop de mondelinge
behandeling zal verlopen.
Gevolgen als het verzoekschrift wordt toegewezen en de mogelijkheid om
schriftelijk te verklaren niet gebonden te willen zijn aan de verbindendverklaring
(een opt out-verklaring)
Als het Hof de Overeenkomsten bij onherroepelijke beschikking verbindend
verklaart (hierna te noemen: de "Beschikking") en de Overeenkomsten niet
worden beëindigd in de zin van artikel 7:908 lid 4 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek, zijn de Niet-Amerikaanse Aandeelhouders volgens artikel 7:908 lid 1
van dat wetboek gebonden aan de Overeenkomsten, tenzij zij tijdig schriftelijk
verklaren niet gebonden te willen zijn aan de verbindend verklaarde
Overeenkomsten (een opt out-verklaring). Dit betekent dat de Niet-Amerikaanse
Aandeelhouders die geen opt-out verklaring overleggen, in aanmerking komen
voor vergoeding krachtens de voorwaarden van de Overeenkomsten. Hier
tegenover staat dat deze Niet-Amerikaanse Aandeelhouders afstand doen van hun
(potentiële) vorderingen op Converium, de huidige moedermaatschappij van
Converium (SCOR Holding (Switzerland) AG), en ZFS in verband met of
voortvloeiend uit hun aankoop van aandelen Converium op Niet-Amerikaanse
Effectenbeurzen gedurende de Relevante Periode (finale kwijting). Tenzij zij
tijdig een opt out-verklaring afleggen, geldt deze afstand van mogelijke
vorderingen (finale kwijting) ook voor Niet-Amerikaanse Aandeelhouders (i) die
niet tijdig een geldige aanspraak op een vergoeding indienen of (ii) die tijdig een
aanspraak op een vergoeding indienen maar geen recht hebben op enig
geldbedrag op grond van het Plan van Uitdeling.
Niet-Amerikaanse Aandeelhouders die niet in aanmerking willen komen voor het
ontvangen van een vergoeding en die niet aan de Overeenkomsten gebonden
willen zijn, dienen tijdig een opt out-verklaring af te leggen. Opt out-verklaringen
kunnen pas worden afgelegd binnen een door het Hof te bepalen termijn van
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minstens drie maanden nadat de Beschikking omtrent de verbindendverklaring
van de Overeenkomsten is bekendgemaakt. Op dit moment kunnen opt outverklaringen derhalve nog niet worden ingediend.
Indien het Hof de Overeenkomsten verbindend verklaart, zullen Converium, ZFS,
de Stichting en de VEB een gemeenschappelijke mededeling uitbrengen over de
wijze waarop Niet-Amerikaanse Aandeelhouders vorderingen tot
schadevergoeding kunnen indienen krachtens de Overeenkomsten en ook hoe zij
een opt out-verklaring kunnen afleggen. In deze mededeling zal ook worden
vermeld binnen welke termijnen deze handelingen kunnen worden verricht.
De schikkingen zoals beschreven in deze aankondiging staan geheel los van een
schikking tussen ZFS en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission
(“SEC”) in verband met een herziening door Converium van bepaalde
gepubliceerde financiële resultaten (meer informatie over de SEC schikking kunt
u vinden op www.zurichsecsettlement.com). Uw beslissing om al dan niet deel te
nemen aan de SEC schikking staat los van uw beslissing om deel te nemen aan de
schikkingen zoals beschreven in deze aankondiging.
Raadpleging van het verzoekschrift en bijbehorende documenten
U kunt meer informatie ontvangen door een e-mail te sturen naar
questions@converiumsettlements.com, door te bellen naar + 1 614 5690291,
naar + 1 800 77686266 (gratis vanuit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland), of naar 1 (800) 9606659 (gratis
vanuit de Verenigde Staten), of door één van de volgende websites te bezoeken:
www.converiumsettlement.com;
www.converiumsettlements.com;
www.blbglaw.com;
www.srkw-law.com;
www.cohenmilstein.com;
of
www.veb.net. Het verzoekschrift en de Overeenkomsten zullen ook op deze
websites geplaatst worden. Indien u meer informatie wilt over de schikkingen
kunt u ook uw contactgegevens doorgeven aan de Administrateur van de
schikkingen (via Converium Holding AG International Settlement, p/a The
Garden City Group, Inc. PO Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, Verenigde
Staten, email: questions@converiumsettlements.com) of door te bellen naar een
van de hiervóór genoemde telefoonnummers. Daarnaast zijn deze documenten,
alsook processen-verbaal van de zitting, in te zien op de website van het Hof
(www.rechtspraak.nl) en – na schriftelijke aanvraag – bij de griffie van de
handelssector van het Hof (Gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH
Amsterdam, Nederland, ter attentie van mw. mr. M. van Vuuren met als
referentie 200.070.039/01).
Verweerschrift
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Elke belanghebbende partij mag een verweerschrift tegen het verzoekschrift
indienen, uiterlijk op 22 augustus 2011.
Verweerschriften dienen:

in het Nederlands te zijn opgesteld;

de redenen voor het verweer te vermelden;

in zevenvoud te worden ingediend; en

te worden ingediend door een in Nederland bevoegde advocaat.
Ook als u geen verweerschrift indient, heeft u het recht om een opt out-verklaring
af te leggen indien het Hof de Overeenkomsten verbindend verklaart.
Mondelinge behandeling
Tijdens de mondelinge behandeling op 3 oktober 2011, om 10 uur, in het Paleis
van Justitie aan de Prinsengracht 436, Amsterdam, Nederland, zal het Hof het
verzoekschrift en alle eventuele verweerschriften daartegen behandelen. De
mogelijkheid bestaat dat de mondelinge behandeling op de daarop volgende dag
zal worden vervolgd, op hetzelfde tijdstip en hetzelfde adres. De
routebeschrijving naar het Paleis van Justitie is te vinden op de website
www.rechtspraak.nl. U wordt vriendelijk verzocht om openbaar vervoer te
gebruiken, aangezien de parkeermogelijkheden in de nabijheid van het Paleis van
Justitie uiterst beperkt zijn. Het bijwonen van de mondelinge behandeling is niet
verplicht om een vordering tot vergoeding onder de Overeenkomsten te mogen
indienen of om een opt out-verklaring te mogen afleggen. Uw aanwezigheid is
dus niet verplicht.
U (of uw advocaat) mag de mondelinge behandeling bijwonen en het woord
voeren tijdens de zitting. Indien u het woord wenst te voeren in een andere taal
dan het Nederlands, dient u een tolk mee te brengen die uw woorden in het
Nederlands kan vertalen. Als u (of uw advocaat) het woord wenst te voeren
tijdens de zitting dan dient u (of uw advocaat) het Hof hier van tevoren van op de
hoogte te brengen, uiterlijk op 5 september 2011. In principe bedraagt uw
maximale spreektijd 30 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dient u
een schriftelijk verzoek te richten aan het Hof, waarin u aangeeft hoeveel
spreektijd u wenst en wat de redenen zijn van uw verzoek, uiterlijk op 5
september 2011. Of het Hof deze extra spreektijd toekent is niet zeker. Ook als u
niet het woord wenst te voeren maar de zitting wel wenst bij te wonen wordt u
verzocht om hiervan een schriftelijke kennisgeving aan het Hof te verstrekken.
Deze mededelingen en verzoeken dienen te worden gericht aan het postadres van
het Hof: Gerechtshof Amsterdam, Griffie sector handel, Postbus 1312, 1000 BH
Amsterdam, Nederland, ter attentie van mw. mr. M. van Vuuren met als
referentie 200.070.039/01
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