Relatório Resumido do Atuário Aprovado
Seção 25 - Transferência do Negócio da MLB lnsurance Ltd., anteriormente Standard Life
Assurance Company Bermuda Limited, à The Manufacturers Life Insurance Company
(Sucursal das Bermudas)
Eu, Naomi Bazak, sou funcionária da The Manufacturers Life Insurance Company (“MLI”). Eu sou
Membro da Sociedade de Atuários (“FSA”) e Membro do Instituto Canadense de Atuários
(“FCIA”). Eu fui designada para agir como Atuário Aprovado em virtude da Seção 25 da Lei de
Seguros de 1978 das Bermudas, para fornecer uma opinião sobre os termos e prováveis efeitos do
plano proposto de transferência (o “Plano”), segundo o qual todos os negócios a longo prazo da
MLB Insurance Ltd. (anteriormente, Standard Life Assurance Company Bermuda Limited)
(“MLBI”) são transferidos à The Manufacturers Life lnsurance Company (Sucursal das Bermudas)
(a “Sucursal”). Ao longo do Relatório, a Sucursal e a MLBI são coletivamente referidas como as
“Partes”.
Para preparar meu parecer, eu tive acesso irrestrito aos funcionários da MLBI, da Sucursal e da The
Manufacturers Life lnsurance Company (“MLI”). Documentos, garantias de gerenciamento e outras
informações necessárias para realizar o Relatório foram disponibilizados.
O escopo das minhas revisões e opiniões esteve limitado ao efeito do Plano sobre os segurados das
Partes. Em particular, minha opinião foi formada considerando:
•

Os efeitos prováveis do Plano nas expectativas de benefícios razoáveis dos segurados da
MLBI; e

•

O efeito do Plano sobre a segurança financeira dos direitos contratuais desses segurados.

O escopo de meu trabalho não inclui a avaliação do impacto do Plano nos acionistas das Partes. Eu
considerei o Plano como me foi apresentado e não considerei nenhum outro plano alternativo.
Na minha opinião;
•

O Plano não deve prejudicar as expectativas de benefícios dos segurados da MLBI que se
transferem à Sucursal.

•

O Plano não deve prejudicar a segurança financeira dos direitos contratuais dos segurados
da MLBI que se transferem à Sucursal.

Os detalhes da minha análise que amparam estas conclusões podem ser encontrados no Relatório
preparado por mim para este propósito, datado em 15 de dezembro de 2015.
Naomi Bazak,
Membro da Sociedade de Atuários
Membro do Instituto Canadense de Atuários
Dezembro de 2015

