
 
 

 
 

UNITED STATES DISTRICT COURT  
(SĄD OKRĘGOWY STANÓW ZJEDNOCZONYCH) 

SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK  
(POŁUDNIOWY OKRĘG NOWEGO JORKU) 

 
 

IN RE FOREIGN EXCHANGE 
BENCHMARK RATES ANTITRUST 
LITIGATION 

 

Nr 1:13-cv-07789-LGS 

 
The updated claim filing deadline is May 16, 2018. Mailing of Claim Assessment Notifications will commence on May 31, 2018. 

 
ZAWIADOMIENIE O UGODACH W POWÓDZTWIE GRUPOWYM 

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ ZAWIADOMIENIA. 
NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE ZOSTAŁO ZATWIERDZONE PRZEZ SĄD 

FEDERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH. NINIEJSZE POSTĘPOWANIE 
Z POWÓDZTWA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA PANA(-I) PRAWA. NINIEJSZE 

ZAWIADOMIENIE ZAWIERA INFORMACJE O PANA(-I) PRAWACH 
I MOŻLIWOŚCIACH W KONTEKŚCIE RZECZONEGO POWÓDZTWA WRAZ 

Z INFORMACJĄ O TYM, CO NALEŻY ZROBIĆ, BY PARTYCYPOWAĆ WE 
WPŁYWACH Z UGÓD. ABY UBIEGAĆ SIĘ O PŁATNOŚĆ NALEŻNĄ Z TYTUŁU 
UGÓD, NALEŻY ZŁOŻYĆ WAŻNY DOWÓD ROSZCZENIA I ODSTĄPIENIE OD 

ROSZCZENIA Z DATĄ STEMPLA POCZTOWEGO LUB WYSŁANIA DOKUMENTU 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – NIE PÓŹNIEJ NIŻ 22 MARCA 2018 R. 

Do wszystkich Osób, które w dniach od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. zawarły umowę 
dotyczącą: 

1) przynajmniej jednego Instrumentu walutowego bezpośrednio z Pozwanym, Stroną zwolnioną 
z odpowiedzialności, spółką bezpośrednio lub pośrednio dominującą, spółką zależną bądź 
oddziałem Pozwanego lub z innym współuczestnikiem zmowy, gdy miejscem zamieszkania 
takich Osób były Stany Zjednoczone bądź terytoria im podlegające, lub w przypadku, gdy 
miejscem zamieszkania takich Osób nie były Stany Zjednoczone ani terytoria im podlegające, 
zawarły transakcję, której przedmiotem był przynajmniej jeden instrument walutowy, w Stanach 
Zjednoczonych bądź na ich terytorium; LUB 

2) przynajmniej jednego Instrumentu walutowego będącego przedmiotem obrotu giełdowego, 
gdy miejscem zamieszkania takich Osób były Stany Zjednoczone bądź terytoria im podlegające, 
lub w przypadku, gdy miejscem zamieszkania takich Osób nie były Stany Zjednoczone ani 
terytoria im podlegające, zawarły umowę obejmującą przynajmniej jeden Instrument walutowy 
będący przedmiotem obrotu giełdowego na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszych akapitach, jak również pozostałe terminy pisane 
wielką literą, zostały wyjaśnione i zdefiniowane poniżej w Pytaniach 3, 7 i 17. 
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Niniejsze Zawiadomienie o Ugodach w powództwie grupowym („Zawiadomienie”) jest 
przekazywane zgodnie z Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure oraz Order of the 
United States District Court for the Southern District of New York („Sąd”). Nie jest to 
spam, reklama ani oferta od prawnika. Przeciwko Panu(-i) nie został złożony żaden pozew. 

Niniejsze Zawiadomienie zostało przetłumaczone na następujące języki: francuski, 
niemiecki, indonezyjski (Bahasa Indonesia), włoski, japoński, koreański, polski, 
chiński tradycyjny, chiński uproszczony, hiszpański, rosyjski, portugalski, rumuński 
i wietnamski. Przetłumaczone wersje Zawiadomienia są dostępne na stronie 
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM („Strona internetowa z ugodami”). 

Niniejsze Zawiadomienie ma na celu poinformowanie o toczącym się postępowaniu sądowym 
z powództwa grupowego („Powództwo”) i o ugodach („Ugody”, „Umowy Ugody”) zawartych 
w tym Powództwie z następującymi „Pozwanymi zawierającymi Ugodę”: 

1. Bank of America Corporation, Bank of America, N.A. oraz  
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („Bank of America”); 

2. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. („BTMU”); 
3. Barclays Bank PLC oraz Barclays Capital Inc. („Barclays”); 
4. BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp. 

oraz BNP Prime Brokerage, Inc. („BNP Paribas”); 
5. Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp oraz Citigroup Global Markets Inc. 

(„Citigroup”); 
6. Deutsche Bank AG oraz Deutsche Bank Securities Inc. („Deutsche Bank”); 
7. The Goldman Sachs Group, Inc. oraz Goldman, Sachs & Co. („Goldman Sachs”); 
8. HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc., HSBC 

Bank USA, N.A. oraz HSBC Securities (USA) Inc. („HSBC”); 
9. JPMorgan Chase & Co. oraz JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan”); 
10. Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC, oraz Morgan Stanley & Co., 

International PLC („Morgan Stanley”); 
11. RBC Capital Markets LLC („RBC”); 
12. The Royal Bank of Scotland Group PLC, The Royal Bank of Scotland PLC oraz 

RBS Securities Inc. („RBS”); 
13. Société Générale („Soc Gen”);  
14. Standard Chartered Bank („Standard Chartered”);  
15. UBS AG, UBS Group AG oraz UBS Securities LLC („UBS”). 

 
Otrzymuje Pan(i) niniejsze Zawiadomienie, gdyż zgodnie z aktami może być Pan(i) członkiem 
jednej z Grup objętych Ugodą w rzeczonym Powództwie, ponieważ przeprowadzał(a) Pan(i) 
transakcje Instrumentami walutowymi lub Instrumentami walutowymi będącymi przedmiotem 
obrotu giełdowego, które zostały uznane za kwalifikujące się zgodnie z postanowieniami Ugód. 
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Sąd wyznaczył prawników z poniższej listy do reprezentowania Pan(i) i Grup objętych Ugodą 
w ramach tego Powództwa: 
 

Christopher M. Burke 
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP 

707 Broadway, Suite 1000 
San Diego, CA 92101 

Nr telefonu: 619-233-4565 
cburke@scott-scott.com 

Michael D. Hausfeld 
Hausfeld LLP 

1700 K Street, NW, Suite 650 
Washington, DC 20006 

Nr telefonu: 202-540-7200 
mhausfeld@hausfeld.com 

 

W Powództwie podniesiono zarzut, że Pozwani zawierający Ugodę i Credit Suisse Group AG, 
Credit Suisse AG oraz Credit Suisse Securities (USA) LLC („Credit Suisse” lub „Pozwany, 
który nie zawarł Ugody”, łącznie z Pozwanymi zawierającymi Ugodę zwanymi „Pozwanymi”) 
działali w zmowie w celu ustalania cen na rynku walutowym („FX”) z naruszeniem art. 1 i 3 
Sherman Antitrust Act 15 U.S.C. §§ 1, 3. W Powództwie podniesiono również zarzut, że 
Pozwani dopuścili się manipulacji w odniesieniu do rynku walutowego z naruszeniem 
Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§1 et seq. Pozwani zaprzeczają, jakoby przedstawione im 
w postępowaniu zarzuty były uzasadnione. 

Sąd wstępnie zatwierdził Ugody z następującymi Pozwanymi: Bank of America, BTMU, Barclays, 
BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, 
RBS, Soc Gen, Standard Chartered oraz UBS. W celu zaspokojenia wszelkich Roszczeń objętych 
ugodą wobec Stron zwolnionych z odpowiedzialności Pozwani zawierający Ugodę zgodzili się 
zapłacić kwotę w łącznej wysokości 2 310 275 000 USD. Uzgodniona kwota, obejmująca wszystkie 
środki przeznaczone na pokrycie kosztów powiadomień i kosztów administracyjnych, zatwierdzona 
przez każdego Pozwanego zawierającego Ugodę wynosi: 
 

Pozwany zawierający Ugodę Kwota 

BTMU 10 500 000 USD 

Bank of America  187 500 000 USD 

Barclays  384 000 000 USD 

BNP Paribas  115 000 000 USD 

Citigroup  402 000 000 USD 

Deutsche Bank 190 000 000 USD 

Goldman Sachs  135 000 000 USD 

HSBC  285 000 000 USD 

JPMorgan  104 500 000 USD 

Morgan Stanley 50 000 000 USD 

RBC 15 500 000 USD 

RBS  255 000 000 USD 

Soc Gen 18 000 000 USD 

Standard Chartered 17 200 000 USD 

UBS  141 075 000 USD 

Łączna kwota Ugód 2 310 275 000 USD 
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Pozwani zawierający Ugodę zgodzili się również współpracować w rozsądnym zakresie, w tym 
w przypadku odkrycia nowych informacji dotyczących sprawy, na rzecz Powodów 
w powództwie grupowym i Członków Grupy objętej Ugodą („Postanowienia dotyczące 
współpracy”). Adwokaci grupy są zdania, że Postanowienia dotyczące współpracy pomogą 
Powodom w powództwie grupowym dochodzić roszczeń w Powództwie przeciwko Pozwanemu, 
który nie zawarł Ugody i zaprzecza stawianym mu zarzutom. Uczestniczenie w Ugodach przez 
członków Grupy objętej Ugodą nie jest jednoznaczne z odstąpieniem przez nich od roszczeń 
wobec Pozwanego, który nie zawarł Ugody. 

Poniższa tabela zawiera podsumowanie praw i możliwości wynikających z Ugód. Więcej 
szczegółowych informacji dotyczących praw i możliwości znajduje się w Umowach Ugody oraz 
w Planie podziału dostępnych na stronie WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM („Strona 
internetowa z ugodami”). 

PANA(-I) PRAWA I MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z UGÓD 

POWSTRZYMANIE SIĘ 
OD JAKICHKOLWIEK 

DZIAŁAŃ 

Do Grupy objętej Ugodą należy się automatycznie, jeżeli 
spełnia się kryteria opisu jednej z Grup objętych Ugodą. Jeśli 
jednak roszczenie nie zostanie zgłoszone terminowo, żadne 
płatności z tytuły Ugód nie zostaną przekazane. Wszelkie 
przeszłe i przyszłe orzeczenia sądowe, w tym orzeczenia 
dotyczące Ugód, jeśli zostaną zatwierdzone, a także odstąpienia 
od roszczeń po zawarciu ugody będą dla Pana(-i) wiążące, lecz 
nie będzie Pan(i) uprawniony(-a) do otrzymania wypłaty 
środków z tytułu Ugód. Patrz pytanie 18. 

ZŁOŻENIE 
FORMULARZA 
ROSZCZENIA 

Prawo do udziału w Funduszu ugodowym netto może 
przysługiwać pod warunkiem wypełnienia i złożenia ważnego 
Dowodu roszczenia i Odstąpienia od roszczeń („Formularz 
roszczenia”) przed dniem 22 marca 2018 r. W przypadku 
złożenia Formularza roszczenia pozostaje się w Grupie objętej 
Ugodą, jeśli jest się Członkiem grupy. Wszelkie przeszłe 
i przyszłe orzeczenia sądowe, w tym orzeczenia dotyczące 
Ugód, jeśli zostaną zatwierdzone, a także odstąpienia od 
roszczeń po zawarciu ugody będą dla Pana(-i) wiążące. Jeśli 
Formularz roszczenia nie zostanie złożony w terminie, żadne 
płatności z tytuły Ugód nie zostaną przekazane. Patrz 
pytanie 13. 

ZŁOŻENIE WNIOSKU 
O WYŁĄCZENIE 

Z UCZESTNICTWA 
W UGODACH 

W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w Ugodach należy 
złożyć pisemny wiosek w tej sprawie do dnia 7 lutego 2018 r. 
W razie rezygnacji z uczestnictwa w Ugodach – jeśli zostaną 
zatwierdzone – Ugody nie będą dla Pana(-i) wiążące, podobnie 
jak odstąpienia od umowy, i nie będzie Pan(i) uprawniony(-a) 
do otrzymania płatności z ich tytułu. Patrz pytania 19–23. 
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PANA(-I) PRAWA I MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z UGÓD 

ZGŁOSZENIE 
ZASTRZEŻENIA DO 

POSTANOWIEŃ UGÓD 

W przypadku chęci zgłoszenia zastrzeżenia do postanowień 
Ugód należy takie zastrzeżenie przekazać na piśmie 
administratorowi ds. roszczeń do dnia 7 lutego 2018 r. 
Administrator ds. roszczeń przekaże zastrzeżenie Adwokatom 
grupy, którzy przedstawią je w Sądzie. Aby móc zgłaszać 
zastrzeżenia, należy być i pozostawać w Grupie objętej Ugodą. 
Patrz pytania 24 i 25. 

WZIĘCIE UDZIAŁU 
W PRZESŁUCHANIU 

PUBLICZNYM 

Do Sądu można wystąpić o pozwolenie zabrania głosu 
w Przesłuchaniu publicznym dotyczącym Ugód poprzez 
zawarcie takiej prośby w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżenia, 
które należy przekazać administratorowi ds. roszczeń do dnia 
7 lutego 2018 r. Administrator ds. roszczeń przekaże prośbę 
Adwokatom grupy, którzy przedstawią ją w Sądzie. 
Przesłuchanie publiczne zostało wyznaczone na 23 maja 2018 r. 
na godzinę 16:00. Patrz pytania 28–30. 

WYSTĄPIENIE PRZED 
SĄDEM ZA 

POŚREDNICTWEM 
PEŁNOMOCNIKA 

Przed sądem można stawać za pośrednictwem własnego 
adwokata zatrudnionego na własny koszt. Patrz pytania 26, 
29 i 30. 

 
Te prawa i możliwości oraz terminy ich realizacji zostały objaśnione 

w niniejszym Zawiadomieniu. 
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****Jeśli zdecyduje się Pan(i) zgłosić roszczenie, wyraża Pan(i) zgodę na ujawnienie 
i zrzeka się Pan(i) wszelkiej ochrony zapewnionej przez obowiązujące przepisy dotyczące 

tajemnicy bankowej i ochrony danych oraz podobne środki ochrony poufności 
w odniesieniu do informacji i danych transakcyjnych dotyczących Pana(-i) transakcji 

związanych z Instrumentami walutowymi z jednym lub większą liczbą Pozwanych 
zawierających Ugodę lub z Instrumentami walutowymi będącymi przedmiotem obrotu 

giełdowego w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. w celu wykorzystania ich 
w procesie obsługi roszczeń oraz dalszych postępowaniach z Powództwa i poleca Pan(i) 
Pozwanemu(-ym) zawierającemu(-ym) Ugodę ujawnienie takich informacji lub danych. 

Ponadto, jeśli ma to zastosowanie, wyraża Pan(i) zgodę na ujawnianie wszelkich 
dokumentów przedstawiających Pana(-i) transakcje lub udziały obejmujące Instrumenty 

walutowe będące przedmiotem obrotu giełdowego z okresu od 1 stycznia 2003 r. do 
15 grudnia 2015 r., które mogą zostać pozyskane od stron trzecich, w tym w szczególności 

od firm brokerskich, handlowców realizujących zamówienia na zakup lub sprzedaż 
kontraktów terminowych (FCM), giełdy CME i giełdy ICE w celu wykorzystania ich 

w procesie obsługi roszczeń. Jeśli zrezygnuje Pan(i) z uczestnictwa w Ugodach, Pana(-i) 
tożsamość zostanie publicznie ujawniona w oświadczeniach sądowych dotyczących 

sprzeciwów i wykluczeń.**** 

CO ZAWIERA NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE 
 

SPIS TREŚCI 
Strona 

PODSTAWOWE INFORMACJE ......................................................................................................... 8 

1.  Czym jest postępowanie z powództwa grupowego? ...................................................................... 8 

2.  Dlaczego wysłano do mnie niniejsze Zawiadomienie? ................................................................. 8 

3.  Co oznaczają definicje użyte w niniejszym Zawiadomieniu? ..................................................... 8 

4.  Czego dotyczy to Powództwo? ........................................................................................................... 10 

5.  Dlaczego zawarto Ugody? ................................................................................................................... 11 

6.  Jaki wpływ mają Ugody na roszczenia wobec Pozwanego, który nie zawarł Ugody? ...... 12 

KTO OTRZYMA PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UGÓD .................................................................... 12 

7.  Skąd mogę wiedzieć, czy jestem członkiem Grupy? ................................................................... 12 

8.  Czy istnieją wyjątki od zasad przynależności do jednej z Grup objętych Ugodą? ............. 13 

9.  Jaki jest geograficzny zakres obrotu objęty Ugodą? .................................................................... 14 

10.  Czy można być członkiem obydwóch Grup objętych Ugodą? ................................................. 14 

11.  Nadal nie mam pewności, czy przynależę do Grupy. .................................................................. 15 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UGÓD .............................................................................................. 15 

12.  Jakie postanowienia zawierają Ugody? ........................................................................................... 15 
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13.  W jaki sposób otrzymam płatność? ................................................................................................... 16 

14.  Ile wyniesie należna mi płatność? ..................................................................................................... 18 

15.  Kiedy otrzymam płatność? .................................................................................................................. 18 

16.  Co muszę zrobić po złożeniu Formularza roszczenia? ................................................................ 19 

17.  Z czego rezygnuję, decydując się na otrzymanie płatności?...................................................... 19 

18.  Jakie są skutki powstrzymania się od jakichkolwiek działań? .................................................. 22 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W UGODACH ................................................................. 22 

19.  Co muszę zrobić, jeśli nie chcę należeć do Grupy objętej Ugodą? ......................................... 22 

20.  W jaki sposób mogę zrezygnować? .................................................................................................. 22 

21.  Czy jeśli nie zrezygnuję, to mogę pozwać Pozwanych zawierających Ugodę  
i pozostałe Strony zwolnione z odpowiedzialności w tej samej sprawie? ............................. 23 

22.  Czy jeśli zrezygnuję z uczestnictwa, to mogę otrzymać płatność z tytułu Ugód? .............. 24 

23.  Czy jeśli zrezygnuję z uczestnictwa w Ugodach, to mogę nadal  
zgłaszać zastrzeżenia? ........................................................................................................................... 24 

ZGŁOSZENIE ZASTRZEŻENIA DO POSTANOWIEŃ UGÓD .............................................. 24 

24.  Jak można przekazać Sądowi swoją opinię na temat Ugód? ..................................................... 24 

25.  Jaka jest różnica pomiędzy zgłoszeniem zastrzeżenia a rezygnacją z uczestnictwa? ........ 25 

PRAWNICY REPREZENTUJĄCY PANA(-IĄ) ............................................................................. 25 

26.  Czy mam prawnika w tej sprawie? .................................................................................................... 25 

27.  Jak będą wynagradzani prawnicy? .................................................................................................... 25 

PRZESŁUCHANIE PUBLICZNE W SĄDZIE ............................................................................... 26 

28.  Kiedy i gdzie Sąd zdecyduje, czy zatwierdzić Ugody? ............................................................... 26 

29.  Czy muszę stawić się na Przesłuchaniu publicznym? ................................................................. 26 

30.  Czy mogę zabierać głos na Przesłuchaniu publicznym? ............................................................. 26 

DALSZE INFORMACJE ....................................................................................................................... 27 

31.  Jak mogę uzyskać dalsze informacje? .............................................................................................. 27 
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PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Czym jest postępowanie z powództwa grupowego? 

Powództwo grupowe to powództwo, w ramach którego jeden lub kilku przedstawicieli powodów 
(w tym przypadku Powodów w powództwie grupowym) wnosi pozew w imieniu własnym 
i innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji (tj. grupy), którzy dochodzą podobnych 
roszczeń wobec pozwanych. Przedstawiciele powodów, sąd i adwokaci wyznaczeni do 
reprezentowania grupy ponoszą odpowiedzialność za należyte reprezentowanie interesów 
wszystkich członków grupy. 

Natomiast członkowie grupy NIE ponoszą indywidualnej odpowiedzialności za wynagrodzenia 
adwokackie czy koszty procesowe. W powództwie grupowym wynagrodzenia adwokackie 
i koszty procesowe są pokrywane z funduszu ugodowego (lub kwoty zasądzonej przez sąd 
w orzeczeniu) i wymagają zatwierdzenia przez sąd. W przypadku nieuzyskania takich kwot 
w imieniu grupy adwokaci nie otrzymają wynagrodzeń. 

Gdy przedstawiciel powodów zawrze ugodę z pozwanym w imieniu grupy, np. taką jak te 
Ugody z Pozwanymi zawierającymi Ugodę, sąd zarządza przekazanie członkom grupy objętej 
ugodą zawiadomienia o ugodzie oraz wysłuchanie ich opinii na temat ugody. Następnie sąd 
przeprowadza przesłuchanie (tzw. przesłuchanie publiczne) mające na celu ustalenie, między 
innymi, słuszności, zasadności i stosowności ugody. 

2. Dlaczego wysłano do mnie niniejsze Zawiadomienie? 

Otrzymał(a) Pan(i) niniejsze Zawiadomienie, gdyż zażądał(a) go Pan(i) lub zgodnie z aktami 
może być Pan(i) członkiem jednej z Grup objętych Ugodą. Jako potencjalny członek jednej 
z Grup objętych Ugodą ma Pan(i) prawo wiedzieć o proponowanych Ugodach z Pozwanymi 
zawierającymi Ugodę, zanim Sąd podejmie decyzję, czy zatwierdzić Ugody. 

Zawiadomienie zawiera informacje na temat Powództwa, Ugód, Pana(-i) praw, dostępnych 
świadczeń, kto jest do nich uprawniony i jak może Pan(i) ubiegać się o swoją część świadczeń, 
jeśli jest Pan(i) do nich uprawniony(-a). Celem niniejszego Zawiadomienia jest również 
poinformowanie Pana(-i) o Przesłuchaniu publicznym przeprowadzanym przez Sąd w celu 
zbadania słuszności, zasadności i stosowności Ugód oraz rozpatrzenie wniosku Adwokatów 
grupy (w imieniu Adwokatów wszystkich Powodów) o zasądzenie wynagrodzeń adwokackich 
i kosztów procesowych z Funduszu ugodowego. 

3. Co oznaczają definicje użyte w niniejszym Zawiadomieniu? 

W niniejszym Zawiadomieniu użyte są przez odwołanie definicje zawarte w Klauzulach 
i Umowach Ugód zawartych z: Bank of America, 1 października 2015 r. („Ugoda 
z Bank of America”); Barclays, 30 września 2015 r. („Ugoda z Barclays”); BTMU, 14 lutego 2017 r. 
(„Ugoda z BTMU”); BNP Paribas, 1 października 2015 r. („Ugoda z BNP Paribas”); Citigroup, 
1 października 2015 r. („Ugoda z Citigroup”); Deutsche Bank AG, 29 września 2017 r. („Ugoda 
z Deutsche Bank”); Goldman Sachs, 1 października 2015 r. („Ugoda z Goldman Sachs”); HSBC, 
30 września 2015 r. („Ugoda z HSBC”); JPMorgan, 1 października 2015 r. („Ugoda 
z JPMorgan”); Morgan Stanley, 28 lipca 2017 r. („Ugoda z Morgan Stanley”); RBC, 
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27 lipca 2017 r. („Ugoda z RBC”); RBS, 2 października 2015 r. („Ugoda z RBS”); 
Société Générale, 27 lipca 2017 r. („Ugoda z Soc Gen”); Standard Chartered, 27 lipca 2017 r. 
(„Ugoda ze Standard Chartered”) oraz UBS, 1 października 2015 r. („Ugoda z UBS”) 
(zwane łącznie „Ugodami” lub „Umowami Ugody”). 

Te Umowy Ugody oraz Zarządzenia o wstępnym zatwierdzeniu wydane przez Sąd 
zostały   zamieszczone na stronie internetowej administratora ds. roszczeń: 
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM („Strona internetowa z ugodami”). Wszelkie stosowane, 
ale niezdefiniowane terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowach Ugody 
i w Zarządzeniach o wstępnym zatwierdzeniu wydanym przez Sąd. Dla ułatwienia podajemy 
kilka najważniejszych definicji: 

 „Referencyjne kursy walut” oznaczają łącznie: (i) kursy średnie WM/Reuters, 
m.in. kurs kasowy zamknięcia w Londynie z godz. 16.00 czasu londyńskiego; 
(ii) referencyjne kursy walut obcych Europejskiego Banku Centralnego („EBC”), 
m.in. kurs EBC z godz. 13.15 czasu londyńskiego; (iii) dzienne kursy 
rozliczeniowe giełdy Chicago Mercantile Exchange („CME”), m.in. kurs z godz. 
14.00 czasu centralnego (CT); (iv) pozostałe porównawcze, średnie lub 
referencyjne kursy walut obcych. 

 „Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu giełdowego” oznaczają 
wszelkie Instrumenty walutowe wprowadzone do obrotu za pośrednictwem 
giełdy, w tym w szczególności walutowe kontrakty terminowe typu future oraz 
opcje na tego typu kontrakty. 

 „Instrumenty walutowe” oznaczają transakcje wymiany walut typu spot, opcje, 
swapy, kontrakty terminowe typu future/forward oraz wszelkie inne instrumenty 
walutowe lub transakcje walutowe, których wartość obrotu lub rozliczeniowa jest 
w dowolny sposób powiązana z kursami walut. 

 „Obrót walutowy” oznacza obrót Instrumentami walutowymi oraz Instrumentami 
walutowymi będącymi przedmiotem obrotu giełdowego, niezależnie od sposobu 
realizacji takiego obrotu lub od decyzji o wstrzymaniu ofert kupna/sprzedaży 
w odniesieniu do Instrumentów walutowych lub Instrumentów walutowych 
będących przedmiotem obrotu giełdowego. 

 „Członek grupy objętej Ugodą” oznacza Osobę będącą członkiem jednej z Grup 
objętych Ugodą, która nie zrezygnowała z uczestnictwa w Ugodzie w sposób 
terminowy i prawidłowy zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Sąd. 

 „Grupy objęte Ugodą” oznaczają „Grupę objętą Ugodą w ramach bezpośrednich 
transakcji” oraz „Grupę objętą Ugodą w ramach transakcji giełdowych”. Grupa 
objęta Ugodą w ramach bezpośrednich transakcji oraz Grupa objęta Ugodą 
w ramach transakcji giełdowych zostały zdefiniowane w odpowiedzi na poniższe 
Pytanie nr 7. 
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4. Czego dotyczy to Powództwo? 

Zasadniczo Powodowie w powództwie grupowym podnoszą zarzut, że Pozwani zawarli zmowę 
w celu ustalania kursów na rynku walutowym z naruszeniem sekcji 1 i 3 Sherman Antitrust Act, 
15 U.S.C. §§1, 3 oraz, że Pozwani manipulowali rynkiem walutowym z naruszeniem przepisów 
Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§1 et seq. Powodowie w powództwie grupowym 
utrzymują, że takie postępowanie odbywało się z zastosowaniem różnych środków. 

Powodowie w powództwie grupowym utrzymują, że Pozwani zawarli zmowę w celu ustalania 
Referencyjnych kursów walut płaconych przez członków Grup objętych Ugodą. Referencyjne 
kursy walut to kursy ogłaszane w pewnych porach w ciągu dnia i są to kursy, jakie Pozwani 
oferowali członkom Grup objętych Ugodą i po jakich realizowali z nimi transakcje. Najczęściej 
stosowane Referencyjne kursy walut to Kasowe kursy zamknięcia WM/Reuters, które, 
w przypadku par walutowych najczęściej podlegających obrotowi, zostały ustalone na godz. 
16.00 czasu londyńskiego na podstawie średniego kursu transakcji faktycznie zrealizowanych na 
rynku w pewnych lokalizacjach od godz. 15:59:30 do godz. 16:00:30 czasu londyńskiego. 
Powodowie w powództwie grupowym utrzymują, że Pozwani ujawniali poufne informacje na 
temat zleceń i obrotu w celu koordynowania swoich pozycji w transakcjach oraz strategii 
dotyczącej obrotu w celu manipulowania Referencyjnymi kursami walut i ustalania ich. 

Powodowie w powództwie grupowym utrzymują, że Pozwani zawarli zmowę w celu ustalania 
spreadów, jakie Pozwani oferowali członkom Grup objętych Ugodą. Jak opisano w trzecim, 
połączonym do wspólnego rozpoznania, zmienionym pozwie w ramach powództwa grupowego 
(Third Consolidated Amended Class Action Complaint) („Pozew”), spready stanowią różnicę 
pomiędzy kursem, po którym, zgodnie ze wskazaniem Pozwanego, zakupiłby on walutę, 
a kursem, po którym Pozwany sprzedałby walutę. Powodowie w powództwie grupowym 
utrzymują, że Pozwani przedyskutowali i uzgodnili spready podczas rozmów w chatroomach i za 
pośrednictwem innych kanałów komunikacji. Domniemana zmowa mająca na celu ustalanie 
spreadów rzekomo ograniczyła konkurencję na rynku walutowym i zwiększyła spread w sposób 
sztuczny, dzięki czemu Pozwani nabyli walutę po cenie niższej niż cena, po której by ją nabyli, 
gdyby nie doszło do zmowy, sprzedali walutę po cenie wyższej niż cena, po której by ją 
sprzedali, gdyby nie doszło do zmowy i oferowali mniej konkurencyjne spready niż spready, 
jakie oferowaliby, gdyby nie zawarli domniemanej zmowy. 

Ponadto Powodowie w powództwie grupowym utrzymują, że Pozwani zawarli zmowę w celu 
podjęcia próby pozyskania od klientów zleceń z limitem aktywacji (stop-loss order) i zleceń 
z limitem ceny (limit order), realizowania zleceń z limitem ceny klientów na poziomach 
lepszych niż cena zlecenia z limitem ceny, realizowania własnych transakcji na podstawie 
wiedzy o zleceniach klientów (front-running), a także ustalania cen w ramach praktyki „banging 
the close” (tj. dzielenia dużych zleceń klientów na mniejsze transakcje tuż przed i w trakcie 
ustalania Referencyjnych kursów walut), praktyki „painting the screen” i stosowania innych 
taktyk opisanych w Pozwie. 

Powodowie w powództwie grupowym utrzymują, że, w wyniku takiego postępowania, 
członkowie Grup objętych Ugodą realizowali transakcje walutowe według kursów wyższych niż 
kursy konkurencyjne. Pozwani odrzucają zarzuty Powodów w powództwie grupowym dotyczące 
popełnienia przestępstwa. 
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Dalsze informacje na temat poszczególnych zarzutów w ramach niniejszego Powództwa można 
uzyskać, zapoznając się z Pozwem zamieszczonym na stronie WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. 

5. Dlaczego zawarto Ugody? 

Powodowie w powództwie grupowym i Adwokaci grupy uważają, że członkowie Grupy objętej 
Ugodą ponieśli szkodę w wyniku postępowania Pozwanych, jak to opisano w Pozwie. Każdy 
z Pozwanych odrzuca istotne zarzuty Powodów w powództwie grupowym zawarte w Pozwie, 
a także uważa, że roszczenia są bezpodstawne i że roszczenia Powodów w powództwie 
grupowym zostałyby odrzucone przed rozprawą, w toku rozprawy lub w apelacji. Sąd nie orzekł 
ani na korzyść Powodów w powództwie grupowym ani na korzyść Pozwanych zawierających 
Ugodę. Zamiast tego Adwokaci grupy podjęli mediacje odrębnie z każdym z Pozwanych 
zawierających Ugodę w celu rozstrzygnięcia Powództwa w drodze negocjacji. Powodowie 
w powództwie grupowym oraz Pozwani zawierający Ugodę uważają, że Ugody leżą 
w najlepszym interesie odpowiednio Grup objętych Ugodą oraz Pozwanych zawierających 
Ugodę. Dzięki Ugodom obie strony mogą uniknąć ryzyk i kosztów związanych z długim 
postępowaniem sądowym oraz niepewności związanej z postępowaniem przedprocesowym, 
rozprawą i apelacjami, ale także, w przypadku ich zatwierdzenia, uprawnieni członkowie Grupy 
objętej Ugodą, którzy złożą ważne roszczenia, mogą uzyskać pewne odszkodowania, nie 
ryzykując, że w końcu nic nie otrzymają. Pozwani zawierający Ugodę oraz Adwokaci grupy 
uważają, że Ugody leżą w najlepszym interesie wszystkich członków Grup objętych Ugodą. 

Pozwani zawierający Ugodę zgodzili się zapłacić gotówką łączną kwotę 2 310 275 000 USD 
(„Fundusz ugodowy”) na rzecz proponowanych Grup objętych Ugodą. W przypadku 
zatwierdzenia Ugód Fundusz ugodowy wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jego 
ustanowienia, pomniejszony o koszty zawiadomienia Grup objętych Ugodą, koszty obsługi 
roszczeń oraz zasądzone przez Sąd wynagrodzenia adwokatów i koszty („Fundusz ugodowy 
netto”), zostanie podzielony pomiędzy wszystkich członków Grupy objętej Ugodą, którzy złożą 
ważne Formularze roszczenia. 

Powodowie w powództwie grupowym opracowali wstępny model, zgodnie z którym 
szacunkowa kwota odszkodowań, jakie Grupy objęte Ugodą mogłyby ewentualnie uzyskać od 
wszystkich Pozwanych w wyniku rozprawy, wynosi w przybliżeniu od 8 mld USD do 
10 mld USD przed potrojeniem. Fundusz ugodowy w wysokości 2 310 275 000 USD stanowi od 
23% do 29% tej kwoty odszkodowań. Ta kwota odszkodowań nie jest zdyskontowana ze 
względu na ryzyko sporów prawnych, bazuje na informacjach i danych transakcji uzyskanych do 
chwili obecnej, a także może ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowych informacji i danych 
transakcji.  

Umowy ugody zachowują prawo Grup objętych ugodą do uzyskania całej kwoty odszkodowania 
od Pozwanego, który nie zawarł Ugody i nadal procesuje się w ramach Powództwa, na zasadzie 
solidarnej odpowiedzialności (po potrąceniu kwot ugód z potrojonej kwoty odszkodowania). 
Pozwani zawierający Ugodę nie sądzą, że Powodowie w powództwie grupowym wygraliby na 
rozprawie (nawet gdyby ich grupy zostały dopuszczone w ramach powództwa grupowego 
i gdyby przetrwali po wnioskach o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym), i Pozwani 
zawierający Ugodę uważają, że, w związku z tym członkowie Grup objętych Ugodą nic by nie 
uzyskali. 
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W przypadku zatwierdzenia Ugód Pozwani zawierający Ugodę nie będą już pozwanymi 
w ramach Powództwa, a Powództwo będzie kontynuowane przeciwko Pozwanemu, który nie 
zawarł Ugody. W przypadku niezatwierdzenia Ugód Pozwani zawierający Ugodę pozostaną 
pozwanymi w ramach Powództwa, a Powodowie w powództwie grupowym będą nadal 
dochodzić swoich roszczeń zarówno przeciwko Pozwanym zawierającym Ugodę, jak 
i Pozwanemu, który nie zawarł Ugody. 

6. Jaki wpływ mają Ugody na roszczenia wobec Pozwanego, który nie zawarł Ugody? 

Roszczenia Powodów w powództwie grupowym przeciwko Pozwanemu, który nie zawarł 
Ugody, będą nadal dochodzone w sądzie i przygotowywane do rozprawy, niezależnie od tego, 
czy Ugody zostaną zatwierdzone, czy też nie. W przypadku zasądzenia odszkodowania od 
Pozwanego, który nie zawarł Ugody, Pozwany, który nie zawarł Ugody, może się ubiegać 
o obniżenie zasądzonego odszkodowania o kwotę Ugód; takie obniżenie nie miałoby wpływu na 
kwoty uzyskane przez członków grup w ramach Ugód. Ustalenia Sądu w ramach jakiegokolwiek 
zatwierdzenia Ugód lub dopuszczenia Grup objętych Ugodą nie będą miały wpływu na 
orzeczenia Sądu w sprawie przyszłych wniosków dotyczących Pozwanego, który nie zawarł 
Ugody, m.in. wniosków w sprawie dopuszczenia innych grup w ramach Powództwa. 

KTO OTRZYMA PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UGÓD? 

7. Skąd mogę wiedzieć, czy jestem członkiem Grupy? 

W Zarządzeniach o wstępnym zatwierdzeniu, wydanych przez Sąd, Sąd wstępnie zatwierdził 
dwie Grupy objęte Ugodą. 

Pierwsza z nich, tj. Grupa objęta Ugodą w ramach bezpośrednich transakcji, jest 
definiowana w następujący sposób: 

Wszystkie Osoby, które w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. 
zawarły umowę dotyczącą Instrumentu walutowego bezpośrednio z Pozwanym, 
spółką bezpośrednio lub pośrednio dominującą, spółką zależną bądź oddziałem 
Pozwanego, Stroną zwolnioną z odpowiedzialności lub z innym 
współuczestnikiem zmowy, gdy miejscem zamieszkania takich Osób były Stany 
Zjednoczone bądź terytoria im podlegające, lub w przypadku, gdy miejscem 
zamieszkania takich Osób nie były Stany Zjednoczone ani terytoria im 
podlegające, zawarły transakcje, których przedmiotami były Instrumenty 
walutowe, w Stanach Zjednoczonych bądź na ich terytorium. 

Druga grupa, tj. Grupa objęta Ugodą w ramach transakcji giełdowych, jest 
definiowana w następujący sposób: 

Wszystkie Osoby, które w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. 
zawarły umowy dotyczące Instrumentów walutowych będących przedmiotem 
obrotu giełdowego, gdy miejscem zamieszkania takich Osób były Stany 
Zjednoczone bądź terytoria im podlegające, lub w przypadku, gdy miejscem 
zamieszkania takich Osób nie były Stany Zjednoczone ani terytoria im 
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podlegające, zawarły umowy obejmujące Instrumenty walutowe będące 
przedmiotem obrotu giełdowego na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. 

Nie każda osoba odpowiadająca tym opisom będzie członkiem jednej z Grup objętych Ugodą. 
W Pytaniu nr 8 omówiono wykluczenia z Grup objętych Ugodą. 

Terminy „Instrumenty walutowe” oraz „Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu 
giełdowego” zostały zdefiniowane w Pytaniu nr 3. Instrumenty walutowe to m.in. transakcje 
wymiany walut typu spot, walutowe kontrakty terminowe typu forward, swapy walutowe, 
a także pozagiełdowe (OTC) opcje walutowe. Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu 
giełdowego to m.in. walutowe kontrakty terminowe typu futures i opcje na walutowe kontrakty 
terminowe typu futures, które są przedmiotem obrotu na giełdach takich jak Chicago Mercantile 
Exchange („CME”) lub ICE Futures U.S. („ICE Futures”). 

Nawet jeśli nie realizował(a) Pan(i) transakcji dotyczących Instrumentów walutowych 
z którymkolwiek z Pozwanych zawierających Ugodę, może Pan(i) być członkiem jednej z Grup 
objętych Ugodą, jeśli w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. zawarł(a) Pan(i) 
umowę dotyczącą Instrumentu walutowego z Pozwanym, który nie zawarł Ugody, lub jeśli 
zawarł(a) Pan(i) umowę dotyczącą Instrumentu walutowego będącego przedmiotem obrotu 
giełdowego; takie transakcje podlegają roszczeniom w ramach Ugód, pod warunkiem że Pana(-i) 
miejscem zamieszkania są Stany Zjednoczone lub, jeśli mieszka Pan(i) poza terytorium Stanów 
Zjednoczonych, że Pana(-i) transakcja została zrealizowana w Stanach Zjednoczonych. Osoby 
należące do tej Grupy, o ile nie zrezygnowały z uczestnictwa w Ugodach, odstąpią od wszelkich 
roszczeń wobec Pozwanych zawierających Ugodę oraz innych Stron zwolnionych 
z odpowiedzialności w związku z transakcjami przeprowadzonymi zarówno z Pozwanymi 
zawierającymi Ugodę, jak i Pozwanymi, którzy nie zawarli Ugody. Nie dojdzie do odstąpienia 
od roszczeń wobec Pozwanego, który nie zawarł Ugody. 

8. Czy istnieją wyjątki od zasad przynależności do jednej z Grup objętych Ugodą? 

Tak. Do żadnej Grupy objętej Ugodą nie przynależą: 

 Pozwany; 
 Strona zwolniona z odpowiedzialności; 
 współuczestnik zmowy; 
 kierownik, dyrektor lub pracownik któregokolwiek z Pozwanych, 

którejkolwiek Strony zwolnionej z odpowiedzialności lub któregokolwiek 
współuczestnika zmowy; 

 podmiot, w którym jakikolwiek z Pozwanych, jakakolwiek Strona zwolniona 
z odpowiedzialności lub jakikolwiek współuczestnik zmowy posiada pakiet 
kontrolny; 

 podmiot stowarzyszony, pełnomocnik, spadkobierca lub osoba wyznaczone 
przez któregokolwiek z Pozwanych, współuczestników zmowy, którąkolwiek 
ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności lub osób działających w ich 
imieniu; lub 
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 urzędnik sądowy prowadzący niniejsze Powództwo lub członek jego/jej 
najbliższej rodziny, personel administracyjny sądu lub sędzia przysięgły 
wyznaczony do rozstrzygania niniejszego Powództwa. 

Jednakże Narzędzia inwestycyjne, oznaczające jakąkolwiek spółkę inwestycyjną lub połączony 
fundusz inwestycyjny, w tym, grupy funduszy wspólnego inwestowania, fundusze inwestycyjne 
typu ETF, fundusz funduszy oraz fundusze hedgingowe, w których Pozwany posiada lub może 
posiadać pakiet kontrolny, lub w których jego podmioty powiązane mogą działać jako doradcy 
inwestycyjni, ale w których Pozwany, lub jego odpowiednie podmioty stowarzyszone, nie jest 
właścicielem większościowym ani nie posiada większości udziałów, nie są wyłączone z Grupy 
objętej Ugodą. 

9. Jaki jest geograficzny zakres obrotu objętego Ugoda? 

Jeśli Pana(-i) stały adres zamieszkania znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych (lub 
terytoriach zależnych Stanów Zjednoczonych), to wszystkie transakcje dotyczące Instrumentów 
walutowych zawierane bezpośrednio z Pozwanym oraz Instrumentów walutowych będących 
przedmiotem obrotu giełdowego kwalifikują się do postępowania, jeśli zostały zrealizowane 
w Okresie Grupy objętej Ugodą – bez względu na miejsce zawarcia transakcji. Jeśli podmioty 
z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzą transakcje za granicą za pośrednictwem 
jednostek stowarzyszonych, jednostek zależnych lub innych podmiotów zagranicznych, takie 
podmioty uznaje się za podmioty mające siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi na mocy Ugody. 
 
Jeśli Pana(-i) stały adres zamieszkania znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, to wszystkie 
transakcje dotyczące Instrumentów walutowych zawierane bezpośrednio z Pozwanym oraz 
Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu giełdowego kwalifikują się do 
postępowania, jeśli zostały zrealizowane na terenie Stanów Zjednoczonych w Okresie Grupy 
objętej Ugodą.  
 

10. Czy można być członkiem obydwóch Grup objętych Ugodą? 

Nie. W przypadku kwalifikowania się zarówno do członkostwa w Grupie objętej Ugodą 
w sprawie transakcji bezpośrednich, jak i w Grupie objętej Ugodą w sprawie transakcji 
giełdowych, uznawane jest członkostwo w Grupie objętej Ugodą w sprawie transakcji 
bezpośrednich. Jest tak dlatego, iż Grupa objęta Ugodą w sprawie transakcji giełdowych jest 
określona w celu wyraźnego wyłączenia osób fizycznych i osób prawnych, które spełniają 
kryteria Grupy objętej Ugodą w sprawie transakcji bezpośrednich. 

Kwota wypłacana na mocy Ugód nie zależy od członkostwa w danej Grupie objętej Ugodą. 
Zgodnie z Planem podziału członkowie obu Grup objętych Ugodą będą traktowani równo. 
Bardziej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu przydzielania środków z Funduszu 
ugodowego Członkom Grup objętych Ugodą można znaleźć w Planie podziału. Plan podziału 
jest dostępny na stronie internetowej WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. 
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11. Nadal nie mam pewności, czy przynależę do Grupy. 

W przypadku braku pewności w kwestii przynależności do grupy można skorzystać 
z bezpłatnej pomocy. Należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer:  
1-888-582-2289 (osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny 
zadzwonić pod numer: 1-330-333-7253) lub za pośrednictwem strony internetowej 
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. Przynależność można również sprawdzić, wypełniając 
i składając w wymaganym terminie Formularz roszczenia. 
 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UGÓD 

12. Jakie postanowienia zawierają Ugody? 

Pozwani zawierający Ugodę dokonali wspólnie wpłaty w wysokości 2 310 275 000 USD do 
funduszu („Funduszu ugodowego”), która ma być przeznaczona na wypłaty dla Grup objętych 
Ugodą oraz na pokrycie opłat i wydatków zatwierdzonych przez sąd w przypadku zatwierdzenia 
Umów Ugody. Część Funduszu ugodowego w wysokości 1 250 000 USD została przeznaczona 
na pokrycie kosztów dostarczenia zawiadomień Grupom objętym Ugodą oraz kosztów 
administracji roszczeniami („Fundusz administracyjny i obsługi zawiadomień”). Do wysokości, 
w jakiej koszty te przekraczają kwotę Funduszu administracyjnego i obsługi zawiadomień, 
zostaną pokryte z pozostałej części Funduszu ugodowego.  

Wartość Funduszu ugodowego netto wyniesie przynajmniej 1 894 425 500 USD (82% Funduszu 
ugodowego) po potrąceniu wszelkich kosztów, opłat i wydatków (jeśli takie opłaty i koszty 
zostaną zatwierdzone przez Sąd). Więcej informacji dotyczących stosowania opłat i zwrotu 
kosztów przez Adwokata grupy znajduje się w pytaniu 27. Fundusz ugodowy netto zostanie 
podzielony pomiędzy Członków Grupy objętej Ugodą, którzy prześlą ważne Formularze 
roszczenia do 22 marca 2018 r. („Upoważnieni Zgłaszający roszczenie”) zgodnie z Planem 
podziału.  

Pozwani zawierający Ugodę zgodzili się również współpracować w rozsądnym zakresie na rzecz 
Powodów w powództwie grupowym i członków Grupy objętej Ugodą. Współpraca Pozwanych 
zawierających Ugodę obejmuje, zgodnie z zarządzeniami sądu i obowiązującym prawem, 
dostarczenie danych dotyczących transakcji, dostarczenie wszystkich dokumentów przekazanych 
uprzednio konkretnym organom administracji publicznej prowadzącym dochodzenie w sprawie 
domniemanych naruszeń zasad rynku walutowego, dostarczenie informacji i świadków w celu 
potwierdzenia autentyczności dokumentów oraz dostarczenie świadków uczestniczących 
w przesłuchaniach, składających zeznania i zeznających w procesie. Postanowienia dotyczące 
współpracy nie tracą ważności przez okres siedmiu lat po wstępnym zatwierdzeniu Ugody lub do 
dnia wydania prawomocnego wyroku w Powództwie przeciwko wszystkim Pozwanym, od 
którego nie przysługuje już prawo apelacji, w zależności od tego, który termin jest późniejszy. 
Adwokaci grupy są zdania, że Postanowienia dotyczące współpracy pomogły i nadal będą 
pomagać w kontynuacji postępowania w Powództwie przeciwko Pozwanym, którzy nie zawarli 
Ugody. 
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13. W jaki sposób otrzymam płatność? 

Członkowie jednej z Grup objętych Ugodą, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w tej grupie, 
mają prawo złożyć Formularz roszczenia w celu otrzymania przysługującej im części środków 
pieniężnych z Funduszu ugodowego netto. Formularz roszczenia dołączono do niniejszego 
Zawiadomienia. Formularz roszczenia można również uzyskać na stronie 
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM lub kontaktując się z administratorem ds. roszczeń pod 
bezpłatnym numerem telefonu 1-888-582-2289 (osoby spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady 
prosimy o telefonowanie pod numer 1-330-333-7253). 

Należy dokładnie przeczytać instrukcje, wypełnić Formularz roszczenia, dołączyć wszystkie 
wymagane dokumenty, podpisać Formularz i złożyć go u administratora ds. roszczeń.  

Formularz roszczenia umożliwia dwie opcje wysuwania roszczeń na podstawie Umów Ugody.  

 Opcja nr 1 to Opcja roszczenia o szacunkowej wartości. Na mocy 
Opcji nr 1 administrator ds. roszczeń określi kwalifikujący się wolumen 
transakcji na podstawie danych dostarczonych przez Pozwanych 
zawierających Ugodę. Opcja roszczenia o szacunkowej wartości nie jest 
dostępna w przypadku dokonywania transakcji wyłącznie z Pozwanym, który 
nie zawarł Ugody.  

 Opcja nr 2 to Opcja roszczenia o udokumentowanej wartości. W ramach 
Opcji nr 2 należy dostarczyć dane i dokumentację kwalifikujących się 
transakcji za pomocą elektronicznego szablonu danych, dostępnego na Stronie 
internetowej z ugodami, następnie administrator ds. roszczeń oszacuje 
wolumen kwalifikujących się transakcji na podstawie danych znajdujących się 
w złożonej dokumentacji. 

 Jeśli prowadził(a) Pan(i) transakcje za pośrednictwem tzw. prime brokera 
(tj. banku inwestycyjnego lub domu maklerskiego) lub podmiotu 
zarządzającego aktywami/inwestycjami zawierającego transakcje w Pana(-i) 
imieniu lub jeśli prowadził(a) Pan(i) transakcje, korzystając z sieci 
komunikacji elektronicznej („ECN”) z anonimową realizacją, zaleca się 
wybór Opcji nr 2, ponieważ konwencje nazewnictwa w danych Pozwanych 
zawierających Ugodę mogą uniemożliwić Administratorowi ds. roszczeń 
identyfikację kwalifikującego się wolumenu Pana(-i) transakcji.  

 Należy pamiętać, że Zgłaszający roszczenie, którzy dokonali transakcji 
Instrumentami walutowymi będącymi przedmiotem obrotu giełdowego, 
muszą złożyć dokumentację takich transakcji, nawet w przypadku wyboru 
Opcji nr 1. 

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących obu opcji i składania formularza roszczenia 
można znaleźć w Planie podziału dostępnym na stronie internetowej 
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM lub kontaktując się z administratorem ds. roszczeń pod 
bezpłatnym numerem telefonu 1-888-582-2289 (osoby spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady 
prosimy o telefonowanie pod numer 1-330-333-7253). 
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Formularz roszczenia należy złożyć poprzez przesłanie pocztą, z datą stempla pocztowego 
nie późniejszą niż czwartek, 22 marca 2018 r., lub elektronicznie za pośrednictwem 
witryny WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM do godziny 23:59 czasu wschodniego, 
dnia 22 marca 2018 r.  

Po terminowym przekazaniu i otrzymaniu Pana(-i) Formularza roszczenia administrator 
ds. roszczeń prześle Panu(-i) „Potwierdzenie otrzymania roszczenia”, potwierdzając odbiór 
Formularza roszczenia, i poinformuje Pana(-ią) o kolejnych ważnych krokach.  

1 kwietnia 2018 r. administrator ds. roszczeń będzie przekazywać Zgłaszającym roszczenie 
„Zawiadomienia o ocenie roszczenia”. Zawiadomienie o ocenie roszczenia będzie zawierać 
„Kwalifikującą się kwotę uczestnictwa” oraz podstawę obliczeń wykonanych przez 
administratora ds. roszczeń. Wyjaśnienia dotyczące Kwalifikujących się kwot uczestnictwa 
znajdują się w pytaniu 14; jest to również termin zdefiniowany w Planie podziału. 
Zawiadomienie o ocenie roszczenia będzie również zawierać informacje na temat sposobu 
przeniesienia roszczenia z Opcji nr 1 (Opcja roszczenia o szacunkowej wartości) do Opcji nr 2 
(Opcja roszczenia o udokumentowanej wartości) lub na odwrót i wskaże termin podjęcia takich 
działań.  

 W przypadku wybrania w pierwszej kolejności Opcji nr 1 (Opcja roszczenia 
o szacunkowej wartości) może Pan(i) albo zaakceptować bez zmian kwoty oszacowane 
przez administratora ds. roszczeń, albo, w przypadku niezgadzania się z szacunkami 
administratora ds. roszczeń, będzie Pan(i) mieć możliwość wniesienia roszczenia 
w ramach Opcji 2 (Opcja roszczenia o udokumentowanej wartości). W ramach Opcji nr 1 
nie można uzupełniać szacunków administratora ds. roszczeń własną dokumentacją. Jeśli 
zdecyduje się Pan(i) ponownie złożyć roszczenie w ramach Opcji nr 2, konieczne będzie 
przesłanie dokumentacji wymaganej zgodnie z Częścią D, oraz – jeśli ma to 
zastosowanie – Częścią E Formularza roszczenia w ciągu 30 dni od daty wydania 
Zawiadomienia o ocenie roszczenia. Jeśli zdecyduje się Pan(i) na ponowne złożenie 
roszczenia w ramach Opcji 2, automatycznie otrzyma Pan(i) wyższy z dwóch szacunków.  

 W przypadku wybrania w pierwszej kolejności Opcji nr 2 (Opcja roszczenia 
o udokumentowanej wartości) po otrzymaniu szacunków administratora ds. roszczeń 
może Pan(i) zdecydować o wniesieniu roszczenia w ramach Opcji 1 (Opcja roszczenia 
o szacunkowej wartości) w ciągu 30 dni od daty wydania Zawiadomienia o ocenie 
roszczenia. W ramach Opcji nr 1 nie można uzupełniać szacunków administratora 
ds. roszczeń własną dokumentacją. Jeśli zdecyduje się Pan(i) na ponowne złożenie 
roszczenia w ramach Opcji 1, automatycznie otrzyma Pan(i) wyższy z dwóch szacunków. 

Należy przechowywać wszelką dokumentację związaną z transakcjami dotyczącymi 
Instrumentów walutowych oraz Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu 
giełdowego, przeprowadzonymi w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r., 
w celu jej wykorzystania przy składaniu Formularza roszczenia. Posiadanie dokumentacji 
może być istotne dla skutecznego wniesienia i uzasadnienia roszczenia. 
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14. Ile wyniesie należna mi płatność?

Na obecną chwilę, nie ma informacji na temat dokładnej kwoty z Funduszu ugodowego netto, 
jaka zostanie przyznana Upoważnionemu Zgłaszającemu roszczenia, ani na temat terminów 
płatności. Wysokość kwoty wypłaconej z Funduszu ugodowego netto zostanie określona 
w Planie podziału, jeśli zostanie on zatwierdzony, lub też w innym planie podziału 
zatwierdzonym przez Sąd. Plan podziału jest dostępny na stronie internetowej 
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM lub można go uzyskać, kontaktując się telefonicznie 
z administratorem ds. roszczeń pod bezpłatnym numerem 1-888-582-2289 (osoby spoza Stanów 
Zjednoczonych i Kanady prosimy o telefonowanie pod numer 1-330-333-7253). 

Na podstawie Planu podziału administrator ds. roszczeń określi najpierw kwalifikujący się 
wolumen transakcji członka Grupy, dotyczących różnych produktów walutowych, takich jak 
transakcje walutowe typu spot, transakcje walutowe typu forward, swapy, opcje walutowe 
w obrocie pozagiełdowym, kontrakty walutowe typu future oraz opcje na kontrakty walutowe 
typu future („Wolumen transakcji objętych Ugodą”). Następnie zostanie zastosowany model 
szacujący wartość roszczeń członków Grupy w odniesieniu do siebie nawzajem. Model stosuje 
wagi w odniesieniu do poszczególnych charakterystyk obrotu, takich jak para walutowa 
i wielkość obrotu, w celu wyliczenia kwoty potencjalnego roszczenia każdego Zgłaszającego 
roszczenie („Kwalifikująca się kwota uczestnictwa”). 

Fundusz ugodowy netto (kwota pozostająca po potrąceniu opłat adwokackich, kosztów 
postępowania, kosztów administracji roszczeniami oraz innych kosztów i wydatków 
zatwierdzonych przez sąd) zostanie podzielony między wszystkich Upoważnionych 
Zgłaszających roszczenie. Jeśli Sąd zatwierdzi Ugody, żadne środki pieniężne nie zostaną 
zwrócone Pozwanym zawierającym Ugodę.  

Podział Funduszu ugodowego netto będzie się opierać na trzech kategoriach płatności. Wszyscy 
Zgłaszający roszczenie, którzy przekażą ważne Formularze roszczenia, otrzymają przynajmniej 
płatność de minimis wynoszącą 15 USD. „Automatyczną płatność” wynoszącą 150 USD 
otrzymają Zgłaszający roszczenie, których szacowana rekompensata wynosi 150 USD lub mniej 
(lecz więcej niż 15 USD). Zgłaszający roszczenie, których szacowana rekompensata wynosi ponad 
150 USD, otrzymają „Płatność na podstawie procentowego udziału” na podstawie procentowej 
wartości Kwalifikującej się kwoty uczestnictwa Zgłaszającego roszczenie w porównaniu do sumy 
Kwalifikujących się kwot uczestnictwa wszystkich Zgłaszających roszczenie. Bardziej 
szczegółowe informacje na temat kategorii płatności znajdują się w Planie podziału.  

Sąd wstępnie zatwierdził Plan podziału, lecz nadal musi zdecydować, czy zatwierdzić Plan 
podziału na Przesłuchaniu publicznym (omówionym w pytaniu 15), czy też po jego zakończeniu. 

15. Kiedy otrzymam płatność?

23 maja 2018 r. o godzinie 16:00 odbędzie się w Sądzie przesłuchanie publiczne w sprawie 
zatwierdzenia Ugód i Planu podziału. Jeśli Sąd zatwierdzi Ugody i Plan podziału, po 
zatwierdzeniu może dojść do apelacji. Zakończenie procesu apelacyjnego może czasem potrwać 
rok lub dłużej. Proszę zachować cierpliwość; aktualizacje statusu będą publikowane na stronie 
internetowej WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. 
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16. Co muszę zrobić po złożeniu Formularza roszczenia? 

Po złożeniu Formularza roszczenia administrator ds. roszczeń sprawdzi Formularz w celu 
ustalenia, czy zawiera on informacje wystarczające do potwierdzenia przynależności do Grupy 
objętej Ugodą oraz określenia kwoty roszczenia. W przypadku stwierdzenia, że Formularz 
roszczenia jest niepełny lub wadliwy administrator ds. roszczeń skontaktuje się z Panem(-ią). 
Po przekazaniu przez Pana(-ią) informacji pozwalających administratorowi ds. roszczeń 
potwierdzić zasadność roszczeń, nie będą wymagane żadne inne czynności. W przypadku 
możliwości rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów Adwokat grupy skieruje je do Sądu przed 
podziałem Funduszu ugodowego netto, a Sąd dokona ostatecznego potwierdzenia zasadności 
roszczenia. 

Należy przechowywać wszelką dokumentację związaną z transakcjami dotyczącymi 
Instrumentów walutowych oraz Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu 
giełdowego, przeprowadzonymi w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r., 
w celu jej wykorzystania przy składaniu Formularza roszczenia. Posiadanie dokumentacji 
może być istotne dla skutecznego wniesienia i uzasadnienia roszczenia. 

17. Z czego rezygnuję, decydując się na otrzymanie płatności? 

Jeżeli nie zrezygnuje Pan(i) z członkostwa w Grupie, pozostaje Pan(i) jej członkiem. Oznacza to, 
iż nie może Pan(i) pozywać, kontynuować powództwa ani być stroną w innym pozwie 
dotyczącym Roszczeń objętych Ugodą w niniejszym Powództwie przeciwko któremukolwiek 
z Pozwanych zawierających Ugodę lub którejkolwiek Stronie zwolnionej z odpowiedzialności. 
Z Dniem wejścia w życie, uznaje się, że Powodowie w powództwie grupowy oraz wszyscy 
członkowie Grupy objętej Ugodą, w imieniu własnym oraz każdej ze Strony zwalniających 
z odpowiedzialności, całkowicie, ostatecznie i na zawsze zrzekną się, odstąpią od i zrezygnują 
z wszelkich Roszczeń objętych Ugodą wobec Stron zwolnionych z odpowiedzialności, a na 
mocy Prawomocnego wyroku całkowicie, ostatecznie i na zawsze zrzekły się, odstąpiły od 
i zrezygnowały z takich Roszczeń, bez względu na to, czy członek Grupy objętej Ugodą 
podpisze i złoży Formularz roszczenia. 

Definicje terminów pisanych wielką literą, użytych w niniejszym rozdziale, znajdują się 
w Umowach Ugody, Zarządzeniach o wstępnym zatwierdzeniu lub w niniejszym 
Zawiadomieniu. Dla ułatwienia, definicje niektórych z tych terminów są skopiowane poniżej: 

 „Strony zwolnione z odpowiedzialności” oznaczają każdego Pozwanego 
zawierającego Ugodę oraz każdą z jego przeszłych, obecnych i przyszłych, 
bezpośrednich lub pośrednich spółek dominujących (w tym spółek 
holdingowych), spółek zależnych, podmiotów powiązanych, podmiotów 
zrzeszonych (zgodnie z definicjami zawartymi w Orzeczeniu SEC 12b-2 
opublikowanym zgodnie z ustawą Securities Exchange Act of 1934), każdy 
z jego oddziałów, poprzedników, następców oraz każdego z ich 
kierowników, dyrektorów, pracowników, pełnomocników, adwokatów, 
przedstawicieli prawnych lub innych przedstawicieli, powierników, 
spadkobierców, wykonawców woli, zarządców, doradców i cesjonariuszy. 
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Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności nie są żadne inne Osoby 
uprzednio wymienionej w Powództwie. 

 „Strony zwalniające z odpowiedzialności” oznaczają, indywidualnie 
i zbiorowo, Grupę powodów oraz każdego członka Grupy, występujących 
w imieniu swoim oraz, odpowiednio, każdego z ich przeszłych, obecnych 
lub przyszłych kierowników, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, 
przedstawicieli prawnych lub innych przedstawicieli, partnerów, podmiotów 
zrzeszonych, powierników, każdą z ich spółek dominujących, spółek 
zależnych, każdy z oddziałów, podmiotów powiązanych, każdego ze 
spadkobierców, wykonawców woli, zarządców, nabywców, poprzedników, 
następców oraz cesjonariuszy, bez względu na to, czy sprzeciwiają się 
ugodzie określonej w Ugodach i czy zgłaszają roszczenie o wypłatę 
z Funduszu ugodowego netto. 

 „Roszczenia objęte Ugodą” oznaczają wszelkie i wszystkie rodzaje 
roszczeń, w tym „Nieznane roszczenia” zgodnie z definicją zawartą 
w Ugodach, podstawy powództwa, roszczenia typu cross-claims, roszczenia 
wzajemne, oskarżenia, zobowiązania pieniężne, żądania, wyroki, pozwy, 
zobowiązania, długi, potrącenia, prawa do odszkodowania, lub 
zobowiązania z tytułu jakichkolwiek obowiązków dowolnego rodzaju 
(jakkolwiek denominowanych), grupowych lub indywidualnych, na mocy 
prawa lub na zasadzie słuszności, lub wynikających z postanowień 
konstytucji, statutu, rozporządzenia, zarządzenia, umowy lub w inny 
sposób, dotyczących świadczeń w naturze, opłat, kosztów, kar, grzywien, 
długów, wydatków, opłat adwokackich oraz odszkodowań, niezależnie od 
tego, kiedy zostały poniesione, a także zobowiązań dowolnego charakteru 
(w tym zobowiązań solidarnych), znanych lub nieznanych, domniemanych 
lub niedomniemanych, dochodzonych lub niedochodzonych, wynikających 
lub powiązanych w jakikolwiek sposób z jakimkolwiek domniemanym 
postępowaniem, lub postępowaniem, które mogłoby być domniemane, 
w ramach lub w wyniku faktycznego orzeczenia Powództwa lub 
jakiegokolwiek zmienionego powództwa lub pisma dotyczącego tego 
powództwa, od momentu rozpoczęcia postępowania do Dnia wejścia 
w życie, które uznaje się za obejmujące, lecz nie wyłącznie: (i) formy 
komunikacji związane z Instrumentami walutowymi, Obrotem walutowym 
lub Referencyjnymi kursami walut, między Stroną zwolnioną 
z odpowiedzialności a jakimkolwiek innym dealerem walutowym lub 
jakimkolwiek innym uczestnikiem zmowy domniemanej w Powództwie, 
prowadzonej za pośrednictwem chatroomów, komunikatorów, poczty 
elektronicznej lub innych środków komunikacji; (ii) umowy, ustalenia lub 
porozumienia dotyczące Instrumentów walutowych, Obrotu walutowego lub 
Referencyjnych kursów walut między Stroną zwolnioną 
z odpowiedzialności a jakimkolwiek innym dealerem walutowym lub 
jakimkolwiek innym uczestnikiem zmowy domniemanej w Powództwie 
poczynione za pośrednictwem chatroomów, komunikatorów, poczty 
elektronicznej lub innych środków komunikacji; (iii) udostępnianie lub 
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wymianę informacji na temat klientów między Stroną zwolnioną 
z odpowiedzialności a jakimkolwiek innym dealerem walutowym lub 
jakimkolwiek innym uczestnikiem zmowy domniemanej w Powództwie – 
w tym, lecz nie wyłącznie, informacji dotyczących tożsamości klientów, 
wzorców handlowych, transakcji, pozycji netto lub zleceń, zleceń typu stop 
loss lub opcji barierowych, wyceny lub spreadów związanych 
z Instrumentami walutowymi, Obrotem walutowym lub Referencyjnymi 
kursami walut; (iv) ustalanie, obliczanie lub wykorzystywanie średnich 
kursów według stawek WM/Reuters, w tym bieżących kursów w momencie 
zamknięcia giełdy w Londynie o godzinie 16:00, lub manipulowanie nimi, 
oraz obrót walutami, który może wpłynąć na wartości takich kursów; 
(v) ustalanie, obliczanie, wykorzystywanie referencyjnych kursów 
Europejskiego Banku Centralnego, w tym kursu EBC ogłoszonego 
o godzinie 13:15 czasu londyńskiego lub manipulowanie nimi; 
(vi) ustalanie, obliczanie, wykorzystywanie dziennych kursów 
rozliczeniowych Grupy CME lub manipulowanie nimi; (vii) ustalanie, 
obliczanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek innych referencyjnych 
kursów walut, w tym stałych referencyjnych kursów, referencyjnych kursów 
ugodowych lub kursów referencyjnych; (viii) ustalanie, obliczanie, 
przekazywanie lub wykorzystywanie ceny, spreadu lub kursu 
jakiegokolwiek Instrumentu walutowego lub Instrumentu walutowego 
będącego przedmiotem obrotu giełdowego, lub manipulowanie nimi; 
(ix) wymiana informacji na temat klientów lub informacji poufnych 
będących w posiadaniu któregokolwiek Pozwanego objętego ugodą lub 
któregokolwiek dealera walutowego lub jakiegokolwiek innego uczestnika 
zmowy domniemanej w Powództwie dotyczącym ustalania, obliczania, 
wykorzystywania jakiejkolwiek ceny, spreadu lub kursu walutowego, lub 
manipulowania nimi. 

Umowy Ugody określają konkretne roszczenia, które są wyłączone z definicji Roszczeń objętych 
Ugodą; roszczenia te obejmują:  

(i) roszczenia typu „last look” związane z możliwymi opóźnieniami 
wbudowanymi w algorytmiczne lub elektroniczne platformy obrotu 
Pozwanego zawierającego Ugodę, skutkującymi odrzuceniem przez 
Pozwanego zawierającego Ugodę zleceń spot lub żądania przeprowadzenia 
transakcji, w tym obrotu w elektronicznych sieciach komunikacyjnych, 
złożonych na podstawie cen podanych lub wyświetlonych przez Pozwanego 
zawierającego Ugodę na rynkach pozagiełdowego obrotu walutowego, 
niezależnie od jakichkolwiek roszczeń sprzecznych z niniejszą listą; 
(ii) roszczenia oparte na transakcjach przeprowadzonych wyłącznie poza 
terytorium Stanów Zjednoczonych i wynikłych na mocy przepisów prawa 
zagranicznego należących do jakiejkolwiek Strony zwalniającej 
z odpowiedzialności lub Osoby, której miejsce zamieszkania znajduje się 
poza terytorium Stanów Zjednoczonych. 
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Pozostanie członkiem Grupy objętej Ugodą nie wiąże się z rezygnacją z jakichkolwiek roszczeń 
wobec Pozwanego, który nie zawarł Ugody. 

18. Jakie są skutki powstrzymania się od jakichkolwiek działań? 

Do Grupy objętej Ugodą należy się automatycznie, jeżeli spełnia się kryteria opisu jednej z Grup 
objętych Ugodą. Jeśli jednak Formularz roszczenia nie zostanie złożony w terminie, żadne 
płatności z tytuły Ugód nie zostaną przekazane. Wszelkie przeszłe i przyszłe orzeczenia sądowe, 
w tym orzeczenia dotyczące Ugód i Odstąpienia od roszczeń będą wiążące. O ile nie nastąpiła 
rezygnacja z uczestnictwa w ugodach, wszczęcie, kontynuacja powództwa lub występowanie 
w charakterze strony w jakimkolwiek powództwie przeciwko Pozwanym zawierających Ugodę 
lub Stronom zwolnionym z odpowiedzialności na podstawie Roszczeń objętych ugodą będzie 
niemożliwe. Opis Roszczeń objętych Ugodą znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 17. 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W UGODACH 

19. Co muszę zrobić, jeśli nie chcę należeć do Grupy objętej Ugodą? 

Członek jednej z Grup objętych Ugodą, który nie chce pozostać w tej Grupie i nie chce 
otrzymywać płatności z tytułu Ugód, musi podjąć kroki w celu rezygnacji z uczestnictwa 
w Ugodach. Czynność ta jest czasami nazywana „wycofanie się” z uczestnictwa w grupie. 

Rezygnacja z członkostwa w Grupie objętej Ugodą, której członkiem był(a)by Pan(i) w innym 
przypadku, oznacza możliwość samodzielnego pozywania jakichkolwiek Pozwanych 
zawierających Ugodę lub jakichkolwiek Stron zwolnionych z odpowiedzialności z tytułu 
roszczeń rozstrzyganych na mocy Ugód. Jednakże nie otrzyma Pan(i) żadnych środków 
pieniężnych na podstawie Ugód, a Adwokat grupy nie będzie reprezentować Pana(-i) w związku 
z jakimikolwiek roszczeniami wobec Pozwanych zawierających Ugodę. Adwokat grupy będzie 
jednak dalej reprezentować Pana(-ią) w toczących się sporach z Pozwanym, który nie zawarł 
Ugody. Rezygnacja z członkostwa w danej Grupie objętej Ugodą oznacza rezygnację 
z uczestnictwa we wszystkich 15 Ugodach. 

Jeśli chce Pan(i) otrzymywać środki pieniężne z tytułu Ugód, nie należy rezygnować 
z członkostwa w grupie. Aby otrzymać jakąkolwiek płatność z tytułu Ugód, należy złożyć 
Formularz roszczenia. 

20. W jaki sposób mogę zrezygnować? 

Rezygnację można złożyć, wysyłając pisemny „Wniosek o wykluczenie” do administratora 
ds. roszczeń. Wniosek o wykluczenie musi: (i) być sporządzony w formie pisemnej; (ii) być 
podpisany przez Osobę (zdefiniowaną jako osoba fizyczna lub osoba prawna uprawniona do 
roszczeń) lub jej upoważnionego pełnomocnika; (iii) zawierać imię i nazwisko, adres i numer 
telefonu tej Osoby; (iv) zawierać potwierdzenie członkostwa w danej Grupie objętej Ugodą; 
(v) zawierać numer(y) identyfikacyjny(-e) zgłaszającego widniejące na Formularzu roszczenia 
Osoby; (vi) zawierać podpisane oświadczenie o treści: „Niniejszym wnoszę/wnosimy 
o wyłączenie mnie/nas z Ugód In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation” 
lub równoważne co do treści oświadczenie. 
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Dowód przynależności do Grupy objętej Ugodą zawiera: (i) dowód potwierdzający, że Osoba 
zgłaszająca roszczenie zawarła umowę dotyczącą Instrumentu walutowego bezpośrednio 
z Pozwanym lub stroną powiązaną z Pozwanym lub zrealizowała transakcję obejmującą 
Instrument walutowy będący przedmiotem obrotu giełdowego; (ii) dowód potwierdzający, że 
miejsce zamieszkania Osoby, która realizowała transakcje obejmujące Instrument walutowy lub 
Instrument walutowy będący przedmiotem obrotu giełdowego, znajdowało się (1) w Stanach 
Zjednoczonych lub (2) jeśli miejsce zamieszkania tej osoby znajdowało się poza Stanami 
Zjednoczonymi, dowód potwierdzający, że transakcja obejmująca Instrument walutowy została 
zrealizowana w Stanach Zjednoczonych lub że transakcja obejmująca Instrument walutowy 
będący przedmiotem obrotu giełdowego została zrealizowana na giełdzie znajdującej się 
w Stanach Zjednoczonych. Taki dowód może składać się z potwierdzeń transakcji, raportów 
transakcji lub wyciągów z rachunku lub też innych dokumentów potwierdzających 
przynależność danej osoby do Grupy objętej Ugodą.  

Nie może Pan(i) wykluczyć swojej osoby telefonicznie ani za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Konieczne jest przeprowadzenie tej procedury za pośrednictwem tradycyjnej 
poczty. Aby Wniosek o wykluczenie był ważny, musi zostać nadany na poczcie do 7 lutego  
2018 r. (co musi być potwierdzone datą stempla pocztowego) oraz przesłany na adres: 

In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation 
c/o GCG 

P.O. Box 10239 
Dublin, OH 43017-5739 

 
Wniosek o wykluczenie, który nie zawiera wszystkich informacji wskazanych powyżej, nie 
zawiera właściwego podpisu, zostanie przesłany na inny adres niż ten wskazany powyżej lub też 
nie zostanie wysłany we wskazanym terminie, uznaje się za nieważny, a Osoba składająca taki 
nieważny wniosek będzie uznawana za członka Grupy objętej Ugodą i będzie podlegać 
postanowieniom i warunkom zatwierdzonych Ugód. 

Wszystkie Osoby, które prześlą ważny i terminowy Wniosek o wykluczenie zgodnie z procedurą 
opisaną powyżej, nie będą mieć żadnych praw z tytułu Ugód, nie będą mieć prawa do udziału 
w podziale Funduszu ugodowego netto oraz nie będą podlegać postanowieniom i warunkom 
Ugód. Takie Osoby nie zostaną wykluczone z możliwości uczestniczenia w przyszłych ugodach, 
jeśli takie będą planowane, ani z uczestnictwa w jakichkolwiek potwierdzonych grupach 
postępowania sądowego w ramach Powództwa w przyszłości. 

21. Czy jeśli nie zrezygnuję, to mogę pozwać Pozwanych zawierających Ugodę i pozostałe 
Strony zwolnione z odpowiedzialności w tej samej sprawie? 

Nie. O ile nie przeprowadzi Pan(i) procedury wykluczenia swojej osoby, nie przysługuje Panu(-i) 
żadne prawo do pozwania Pozwanych zawierających Ugodę i pozostałych Stron zwolnionych 
z odpowiedzialności z tytułu roszczeń rozstrzyganych w ramach Ugód. Jeśli postanowi Pan(i) 
rezygnować, decyzja ta będzie dotyczyć wyłącznie Pozwanych zawierających Ugodę i inne 
Strony zwolnione z odpowiedzialności. Nie będzie ona dotyczyć żadnej innej grupy, która może 
być potwierdzona przez Sąd w odniesieniu do Pozwanego, który nie zawarł Ugody, ani żadnej 
innej grupy objętej ugodą, jaka może zostać zatwierdzona przez Sąd. 
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22. Czy jeśli zrezygnuję z uczestnictwa, to mogę otrzymać płatność z tytułu Ugód? 

Nie. Nie otrzyma Pan(i) żadnych środków pieniężnych z tytułu Ugód, jeśli zrezygnuje Pan(i) 
z tego postępowania. 

23. Czy jeśli zrezygnuję z uczestnictwa w Ugodach, to mogę nadal zgłaszać zastrzeżenia? 

Nie. Jeśli zrezygnuje Pan(i) z uczestnictwa w Ugodach, przestanie Pan(i) należeć do Grupy 
objętej Ugodą i nie będzie Pan(i) mógł/mogła zgłaszać zastrzeżeń do żadnych aspektów Ugód. 

ZGŁOSZENIE ZASTRZEŻENIA DO POSTANOWIEŃ UGÓD 

24. Jak można przekazać Sądowi swoją opinię na temat Ugód? 

Jeśli należy Pan(i) do Grupy objętej Ugodą i nie zrezygnuje Pan(i) z uczestnictwa w Ugodach, 
może Pan(i) poinformować Sąd o swojej opinii na temat Ugód. Może Pan(i) zgłaszać 
zastrzeżenia do całości lub dowolnej części Ugód, Planu podziału i/lub wniosku o wypłatę 
wynagrodzenia adwokackiego i zwrot kosztów procesowych. Może Pan(i) podać powody, dla 
których uważa Pan(i), że Sąd powinien zatwierdzić te elementy lub nie powinien ich 
zatwierdzać. Sąd rozpatrzy Pana(-i) wnioski i opinie. 

Wszelkie zastrzeżenia należy koniecznie zgłaszać w formie pisemnej. Pana(-i) pisemne 
zastrzeżenie musi: (i) zawierać nazwę sprawy (In re Foreign Exchange Benchmark Rates 
Antitrust Litigation, Nr 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y.)); (ii) zawierać Pana(-i) imię i nazwisko, 
adres oraz numer telefonu; (iii) określać, czy Pan(i) lub Pana(i) adwokat zamierza uczestniczyć 
w Przesłuchaniu publicznym (choć Pana(-i) obecność nie jest wymagana do tego, by Sąd 
rozpatrzył Pana(-i) opinie i uwagi w sprawie Ugód); (iv) zawierać dowód potwierdzający, że jest 
Pan(i) członkiem jednej z Grup objętych Ugodą (procedurę udowodnienia przynależności do 
Grupy objętej Ugodą przedstawiono w odpowiedzi na Pytanie 20); (v) wskazywać konkretne 
podstawy Pana(-i) zastrzeżenia, w tym wszelkie powody wyjaśniające, dlaczego chce Pan(i) 
uczestniczyć w Przesłuchaniu publicznym i przedstawić podczas niego swoje opinie 
(wyjaśnienie, jak złożyć wniosek o zabranie głosu podczas Przesłuchania publicznego, znajduje 
się w odpowiedzi na Pytanie 30), jak również wszelkie dokumenty lub pisma do rozpatrzenia 
przez Sąd. 

Zastrzeżeń nie można zgłaszać telefonicznie ani pocztą elektroniczną. Konieczne jest 
przeprowadzenie tej procedury w formie pisemnej i za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Aby 
Pana(-i) zastrzeżenie zostało rozpatrzone przez Sąd, musi zostać wysłane pocztą do 
7 lutego 2018 r. (potwierdzone datą stempla pocztowego) na następujący adres: 

In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation 
c/o GCG 

P.O. Box 10239 
Dublin, OH 43017-5739 

Administrator ds. roszczeń przekaże Pana(-i) zastrzeżenie do Adwokata grupy, który następnie 
przedstawi je w Sądzie. Jeśli nie prześle Pan(i) swojego zastrzeżenia w sposób terminowy 
i prawidłowy, Pana(-i) opinie nie zostaną rozpatrzone przez Sąd lub jakikolwiek sąd apelacyjny. 



 
 

25 
 

25. Jaka jest różnica pomiędzy zgłoszeniem zastrzeżenia a rezygnacją z uczestnictwa? 

Poprzez zgłoszenie zastrzeżeń może Pan(i) powiadomić Sąd, że istnieją pewne aspekty Ugody, 
które się Panu(-i) nie podobają. Zastrzeżenie do Ugód może Pan(i) zgłosić wyłącznie, jeśli 
pozostanie Pan(i) członkiem jednej z Grup objętych Ugodą i nie zrezygnuje Pan(i) 
z postępowania w sprawie Ugód. Rezygnacja z postępowania w sprawie Ugód jest 
równoznaczna z powiadomieniem sądu, że nie chce Pan(i) uczestniczyć w Ugodach lub Grupach 
objętych Ugodą. Po rezygnacji z postępowania nie będzie Pan(i) mieć prawa do zgłaszania 
zastrzeżeń do Ugód, ponieważ nie będą one już Pan(i) dotyczyć. 

PRAWNICY REPREZENTUJĄCY PANA(-IĄ) 

26. Czy mam prawnika w tej sprawie? 

Sąd wyznaczył prawników z poniższej listy do reprezentowania Pan(i) i Grup objętych Ugodą 
w ramach tego Powództwa: 

Christopher M. Burke 
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP 

707 Broadway, Suite 1000 
San Diego, CA 92101 

Nr telefonu: 619-233-4565 
cburke@scott-scott.com 

Michael D. Hausfeld 
Hausfeld LLP 

1700 K Street, NW, Suite 650 
Washington, DC 20006 

Nr telefonu: 202-540-7200 
mhausfeld@hausfeld.com 

 
Prawnicy ci są również nazywani Adwokatami grupy. Adwokat grupy może wnieść do Sądu 
wniosek o wypłatę wynagrodzenia adwokackiego i zwrot kosztów procesowych z Funduszu 
ugodowego. Nie będzie Pan(i) ponosić żadnych innych opłat za usługi Adwokata grupy. Jeśli 
chce Pan(i) być reprezentowany(-a) przez własnego prawnika, może Pan(i) zatrudnić taką osobę 
na własny koszt. 

27. Jak będą wynagradzani prawnicy? 

Do dnia dzisiejszego Adwokat grupy nie otrzymał żadnego wynagrodzenia adwokackiego ani 
zwrotu jakichkolwiek kosztów bieżącej obsługi. Wszelkie płatności w ramach wynagrodzenia 
adwokackiego oraz zwrotu kosztów zostaną przyznane wyłącznie na podstawie zatwierdzenia 
Sądu w wysokości ustalonej jako sprawiedliwa i zasadna. Ugody przewidują, że Adwokat grupy 
może wnieść do Sądu wniosek o przyznanie wynagrodzenia adwokackiego i zwrotu koszów 
z Funduszu ugodowego. Do 12 stycznia 2018 r. Adwokat grupy przystąpi do określania opłat 
i zwrotu kosztów postępowania, całość tych kosztów nie może przekroczyć 18% całkowitej 
wartości Funduszu ugodowego.  

Jest to wyłącznie podsumowanie wniosku o wypłatę wynagrodzenia adwokackiego i zwrot kosztów 
procesowych. Wszelkie pisma na poparcie tych wniosków będą dostępne do wglądu na Stronie 
internetowej z ugodami po ich złożeniu w dniu 12 stycznia 2018 r. Po tym terminie podania będą 
dostępne do wglądu na stronie internetowej WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. 

W trakcie Przesłuchania publicznego lub po jego zakończeniu Sąd rozpatrzy także wnioski 
o wypłatę wynagrodzenia adwokackiego i zwrot kosztów procesowych. 
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PRZESŁUCHANIE PUBLICZNE W SĄDZIE 

28. Kiedy i gdzie Sąd zdecyduje, czy zatwierdzić Ugody? 

Sąd zorganizuje Przesłuchanie publiczne w środę, 23 maja 2018 r., o godzinie 16:00 czasu 
wschodniego w sądzie United States District Court for the Southern District of New York (Sądzie 
Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku), w budynku 
Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, New York, New York 10007. 
Przesłuchanie publiczne może zostać przełożone na inny termin lub inną godzinę bez 
powiadomienia Pana(-i). Choć nie ma Pan(i) obowiązku uczestniczenia w tym przesłuchaniu, jeśli 
jednak chciałby(-aby) Pan(i) wziąć w nim udział, przed zaplanowaniem wyjazdu proszę sprawdzać 
informacje dostępne na stronie WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. 

Podczas Przesłuchania publicznego Sąd rozpatrzy, czy Ugody są sprawiedliwe, zasadne 
i adekwatne. Sąd rozważy również, czy należy zatwierdzić Plan podziału i wnioski o wypłatę 
wynagrodzenia adwokackiego i zwrot kosztów procesowych. Jeśli zgłoszone zostaną 
jakiekolwiek zastrzeżenia, Sąd rozpatrzy je na tym etapie. Nie wiemy, jak długo będzie trwać 
Przesłuchanie publiczne ani kiedy Sąd podejmie decyzję. Decyzja Sądu może podlegać apelacji. 

29. Czy muszę stawić się na Przesłuchaniu publicznym? 

Nie. Adwokat grupy odpowie na wszelkie pytania Sądu. Może Pan(i) jednak przybyć na 
przesłuchanie na własny koszt. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia nie jest Pan(i) zobowiązany(-a) 
do stawienia się w Sądzie w celu jego omówienia. Jeśli przesłał(a) Pan(i) swoje zastrzeżenie 
pocztą w formie pisemnej i w odpowiednim terminie, Sąd je rozpatrzy. Może Pan(i) również zlecić 
swojemu prawnikowi, by uczestniczył w przesłuchaniu, lecz nie jest to wymagane. 

30. Czy mogę zabierać głos na Przesłuchaniu publicznym? 

Może Pan(i) poprosić Sąd o pozwolenie na zabranie głosu podczas Przesłuchania publicznego. 
Jeśli chce Pan(i) wziąć udział w Przesłuchaniu publicznym w celu zgłoszenia zastrzeżenia 
(osobiście lub za pośrednictwem adwokata zatrudnionego na własny koszt), musi Pan(i) przesłać 
pisemne zastrzeżenie oraz zawrzeć w nim prośbę (własną lub swojego adwokata, jeśli ma to 
zastosowanie) o pozwolenie na zabranie głosu podczas Przesłuchania publicznego. 

Wniosku o zabranie głosu podczas Przesłuchania publicznego nie można przekazać telefonicznie 
ani pocztą elektroniczną. Konieczne jest przeprowadzenie tej procedury w formie pisemnej i za 
pośrednictwem tradycyjnej poczty. Pana(-i) zastrzeżenie oraz, jeśli ma to zastosowanie, wniosek 
o pozwolenie na zabranie głosu podczas Przesłuchania publicznego, muszą zostać przesłane 
pocztą do 7 lutego 2018 r. (zgodnie z datą stempla pocztowego) na następujący adres: 

In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation 
c/o GCG 

P.O. Box 10239 
Dublin, OH 43017-5739 

Administrator ds. roszczeń przekaże Pana(-i) zastrzeżenie i wniosek o zabranie głosu podczas 
Przesłuchania publicznego Adwokatom grupy, którzy następnie przedstawią je w Sądzie. 
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DALSZE INFORMACJE 

31. Jak mogę uzyskać dalsze informacje? 

Niniejsze Zawiadomienie zawiera podsumowanie informacji na temat Umów Ugody i Planu 
podziału. Więcej szczegółowych informacji zawierają Umowy Ugody i Plan podziału, które są 
dostępne do wglądu na stronie WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. Na Stronie internetowej 
z ugodami znajdują się również odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące Ugód, 
Formularza roszczenia oraz inne informacje pomagające w ustaleniu, czy należy Pan(i) do jednej 
z Grup objętych Ugodą oraz czy jest Pan(i) uprawniony(-a) do otrzymania płatności. Może Pan(i) 
również zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu 1-888-582-2289 (osoby nawiązujące połączenie 
spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny zadzwonić pod numer 1-330-333-7253) lub 
napisać do administratora ds. roszczeń na następujący adres: 

In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation 
c/o GCG 

P.O. Box 10239 
Dublin, OH 43017-5739 

 
****Proszę nie kontaktować się z Sądem ani z Clerk’s Office (Biuro sekretarza sądu) 

w związku z niniejszym Zawiadomieniem lub w celu uzyskania dodatkowych informacji.**** 
 
 

DATA:   29 września 2017 r. ZARZĄDZENIEM SĄDU 
 


