Data stempla
pocztowego lub
wysłania
dokumentu drogą
elektroniczną nie
może być późniejsza
niż 22 marca 2018 r.

Jeśli jest Pan(i) pośrednikiem lub menedżerem, a ten formularz
roszczenia należy do Pana(-i) klienta, proszę przekazać go
swojemu klientowi na jego prawidłowy adres. Ten formularz
roszczenia jest indywidualnie dostosowany i obejmuje numer
roszczenia i numer kontrolny potrzebny do złożenia roszczenia.

In re Foreign Exchange
Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
1-888-582-2289
(osoby spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady prosimy o telefonowanie pod numer 1-330-333-7253)
Numer roszczenia: ____ Numer kontrolny: ____
DOWÓD ROSZCZENIA I ODSTĄPIENIE OD ROSZCZEŃ
Jeśli w dniach od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r.:
1. zawarł(a) Pan(i) umowę dotyczącą 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 Pana(-i) miejscem zamieszkania były Stany
Zjednoczone bądź terytoria im podlegające, lub w przypadku, gdy Pana(-i) miejscem zamieszkania nie były Stany
Zjednoczone ani terytoria im podlegające, zawarł(a) Pan(i) umowę dotyczącą przynajmniej jednego instrumentu
walutowego w Stanach Zjednoczonych bądź na ich terytorium;
LUB
2. zawarł(a) Pan(i) umowę dotyczącą przynajmniej jednego Instrumentu walutowego będącego przedmiotem
obrotu giełdowego, gdy Pana(-i) miejscem zamieszkania były Stany Zjednoczone bądź terytoria im podlegające,
lub w przypadku, gdy Pana(-i) miejscem zamieszkania nie były Stany Zjednoczone ani terytoria im podlegające,
zawarł(a) Pan(i) umowę dotyczącą Instrumentu walutowego będący przedmiotem obrotu giełdowego na giełdzie
w Stanach Zjednoczonych,
może Pan(i) być uprawniony(-a) do otrzymania wypłaty środków z tytułu Ugód zawartych In re Foreign Exchange
Benchmark Rates Antitrust Litigation (w sprawie naruszenia prawa antymonopolowego przy referencyjnych kursach
walut), Nr 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y) jako członek jednej z Grup objętych Ugodą.
„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. „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. Zawiadomienie
o ugodach w powództwie grupowym („Zawiadomienie”) załączone do niniejszego Dowodu roszczenia i Odstąpienia od
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roszczeń („Formularz roszczenia”) zawiera definicje wielu terminów (pisanych wielką literą) używanych w niniejszym
Formularzu roszczenia.
Jeśli jest Pan(i) uprawnionym członkiem jednej z Grup objętych Ugodą, musi Pan(i) wypełnić i przesłać niniejszy
Formularz roszczenia, aby otrzymać jakąkolwiek wypłatę z tytułu Ugód. Elektroniczna wersja Formularza roszczenia jest
dostępna na stronie www.FXAntitrustSettlement.com („Strona internetowa z ugodami”), która jest prowadzona przez
administratora ds. roszczeń, GCG. Formularz roszczenia musi zostać przesłany do administratora ds. roszczeń do
22 marca 2018 r. (potwierdzony datą stempla pocztowego) lub wysłany przez Internet do godziny 23:59 czasu
wschodniego w dniu 22 marca 2018 r. Sam fakt przesłania niniejszego Formularza roszczenia nie gwarantuje, że otrzyma
Pan(i) jakąkolwiek płatność z tytułu Ugód. Dla każdego niezależnego podmiotu prawnego w firmie należy przesłać
oddzielny Formularz roszczenia.
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CZĘŚĆ A – INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM ROSZCZENIE
Administrator ds. roszczeń będzie korzystać z tych informacji podczas wszelkich kontaktów związanych z niniejszym
Formularzem roszczenia. W przypadku zmiany tych informacji należy powiadomić administratora ds. roszczeń na piśmie.
Jeśli jest Pan(i) powiernikiem, wykonawcą woli, zarządcą przymusowym, osobą sprawującą pieczę nad majątkiem lub
innego rodzaju wyznaczoną osobą, która wypełnia i podpisuje niniejszy Formularz roszczenia w imieniu Zgłaszającego
roszczenie, musi Pan(i) załączyć dokumentację potwierdzającą Pana(-i) upoważnienie do występowania w imieniu
Zgłaszającego roszczenie (patrz Część C.3 Formularza roszczenia poniżej).
Część 1 – Informacje o Zgłaszającym roszczenie
Imię i nazwisko / nazwa Zgłaszającego roszczenie:

Adres:

Miejscowość:
Stan/województwo/region:
Kod pocztowy (inny niż USA):
Kod pocztowy (USA):
Kraj:
Ostatnie 4 cyfry identyfikatora podatkowego i kraj stałego zamieszkania (w przypadku większości Zgłaszających roszczenie z USA
identyfikator podatkowy to ostatnie 4 cyfry numeru ubezpieczenia społecznego, numeru identyfikacyjnego pracodawcy lub numeru identyfikacyjnego podatnika.
W przypadku Zgłaszających roszczenie spoza USA należy wprowadzić ostatnie 4 cyfry analogicznego numeru identyfikacyjnego wydanego przez organ administracji
publicznej):

Identyfikator podatkowy

Kraj stałego zamieszkania

Numer telefonu:
Adres e-mail (jego podanie upoważnia administratora ds. roszczeń do przesyłania Panu(-i) informacji związanych z niniejszym roszczeniem na ten adres):
Część 2 – Informacje dotyczące Upoważnionego przedstawiciela
Imię i nazwisko osoby, z którą administrator ds. roszczeń powinien kontaktować się w związku z niniejszym roszczeniem
(jeśli są różne od ww. imienia i nazwiska Zgłaszającego roszczenie):

Numer telefonu:
Adres e-mail (jego podanie upoważnia administratora ds. roszczeń do przesyłania Panu(-i) informacji związanych z niniejszym roszczeniem na ten adres):

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 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.
4

CZĘŚĆ B – OGÓLNE INFORMACJE
1. Należy zapoznać się z treścią Zawiadomienia dołączonego do niniejszego Formularza roszczenia.
W Zawiadomieniu oraz Planie podziału wyjaśniono następujące kwestie:
a. Proponowane Umowy Ugody, które w przypadku ostatecznego zatwierdzenia przez Sąd będą rozstrzygające
dla postępowania sądowego z powództwa grupowego, zatytułowanego W sprawie naruszenia prawa
antymonopolowego przy referencyjnych kursach walut, Nr 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y.), w odniesieniu
do następujących podmiotów: Bank of America Corporation, Bank of America, N.A. oraz
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („Bank of America”); The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
(„BTMU”); Barclays Bank PLC oraz Barclays Capital Inc. („Barclays”); BNP Paribas Group,
BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp. oraz BNP Prime Brokerage, Inc. („BNP
Paribas”); Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp oraz Citigroup Global Markets Inc. („Citigroup”); Deutsche
Bank AG oraz Deutsche Bank Securities Inc. („Deutsche Bank”); The Goldman Sachs Group, Inc. oraz
Goldman, Sachs & Co. („Goldman Sachs”); HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc.,
HSBC Bank USA, N.A. oraz HSBC Securities (USA) Inc. („HSBC”); JPMorgan Chase & Co. oraz
JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan”); Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC oraz
Morgan Stanley & Co., International plc („Morgan Stanley”); RBC Capital Markets, LLC („RBC”);
The Royal Bank of Scotland Group PLC, The Royal Bank of Scotland PLC, i RBS Securities Inc. („RBS”);
Société Générale („Soc Gen”); Standard Chartered Bank („Standard Chartered”) i UBS AG, UBS Group AG
oraz UBS Securities LLC („UBS”) (zwanymi łącznie „Pozwanymi zawierającymi ugodę”).
b. Wynagrodzenie przekazane przez Pozwanych zawierających ugodę w celu rozstrzygnięcia sprawy wniesionej
przeciwko nim, które obejmuje wpłaty pieniężne w wysokości 2 310 275 000 dolarów na rzecz funduszów
ugodowych.
c. Wpływ Umów Ugody, jeśli zostaną one ostatecznie zatwierdzone przez Sąd, na członków Grupy.
d. Sposób podziału Funduszu ugodowego netto, jeśli Sąd ostatecznie zatwierdzi Umowy Ugody i Plan podziału.
Pozwani zawierający Ugodę zaspokoili roszczenia wniesione w ramach tego Powództwa zawierające zarzuty, że
Pozwani zawierający Ugodę wraz z Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG i Credit Suisse Securities (USA) LLC
(„Credit Suisse” lub „Pozwany, który nie zawarł Ugody”), działali w zmowie w celu ustalania cen na rynku
walutowym z naruszeniem art. 1 i 3 the Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. §§ 1, 3 i w celu manipulowania rynkiem
walutowym z naruszeniem postanowień Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§ 1 et seq. Pozwani zaprzeczają,
jakoby przedstawione im w Powództwie zarzuty były uzasadnione.
2. Powództwo przeciwko Pozwanym, którzy nie zawarli Ugody, będzie nadal prowadzone. Należy pamiętać o tym
że może być Pan(i) Członkiem grupy, jeśli w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. zawierał(a) Pan(i)
transakcje z wykorzystaniem kwalifikujących się Instrumentów walutowych bezpośrednio z Pozwanym
zawierającym Ugodę lub Pozwanym, który nie zawarł Ugody, lub jeśli zawierał(a) Pan(i) transakcje
z wykorzystaniem kwalifikujących się Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu giełdowego.
3. Sąd wstępnie zatwierdził dwie Grupy objęte Ugodą w tym Powództwie:
Grupa objęta Ugodą w ramach bezpośrednich transakcji składa się ze wszystkich Osób, które w okresie od
1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. zawarły umowę dotyczącą przynajmniej jednego 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, które
zawarły transakcję, której przedmiotem był przynajmniej jeden Instrument walutowy, w Stanach
Zjednoczonych bądź na ich terytorium.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
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Grupa objęta Ugodą w ramach transakcji giełdowych składa się ze wszystkich Osób, które w okresie od
1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. zawarły umowę dotyczącą 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, które zawarły umowę obejmującą Instrument
walutowy będący przedmiotem obrotu giełdowego na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Z Grupy objętej
Ugodą w ramach transakcji giełdowych wykluczone są te Osoby, które spełniają kryteria dla członków Grupy
objętej Ugodą w ramach bezpośrednich transakcji.
Terminy „Strona zwolniona z odpowiedzialności”, „Instrument walutowy” oraz „Instrument walutowy będący
przedmiotem obrotu giełdowego” są zdefiniowane w każdej Umowie Ugody, a wszystkie te umowy są dostępne
na stronie www.FXAntitrustSettlement.com.
4. Następujące podmioty są wykluczone z Grup objętych Ugodą: (a) Pozwani wymienieni w Skardze oraz ich
współuczestnicy zmowy; (b) kierownicy i dyrektorzy wykonawczy każdego Pozwanego lub współuczestnika
zmowy; (c) każdy podmiot, w którym dowolny Pozwany lub współuczestnik zmowy posiada lub posiadał pakiet
kontrolny; (d) członkowie najbliższej rodziny dowolnego Pozwanego lub współuczestnika zmowy; (e) prawni
przedstawiciele, następcy, spadkobiercy lub cesjonariusze dowolnej tak wykluczonej strony. Ponadto Grupy
objęte Ugodą nie obejmują również osób ani podmiotów, które same rezygnują poprzez terminowe złożenie
wniosku o wykluczenie zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Zawiadomienia.
5. Podpisując i wysyłając niniejszy Formularz roszczenia, zaświadcza Pan(i), że zapoznał(a) się z Zawiadomieniem,
w tym z warunkami odstąpienia od roszczeń przedstawionymi w Zawiadomieniu oraz przewidzianymi
w Umowach Ugody.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
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CZĘŚĆ C – WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA FORMULARZA ROSZCZENIA ORAZ OPCJE 1 I 2 DLA
ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE
****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 Chicago
Mercantile Exchange („CME”) i giełdy Intercontinental Exchange Inc. („ICE”) w celu wykorzystania ich w procesie
obsługi roszczeń.****
1. Aby zakwalifikować się do otrzymania płatności z tytułu Ugód, musi Pan(i) złożyć Formularz roszczenia. Aby
zapewnić terminowe rozpatrzenie pisma, Pana(-i) Formularz roszczenia musi zostać przesłany do administratora
ds. roszczeń do czwartku, 22 marca 2018 r. (potwierdzony datą stempla pocztowego), lub wysłany przez Internet
do godziny 23:59 czasu wschodniego w czwartek, 22 marca 2018 r.
a. Jeśli chce Pan(i) przesłać Formularz roszczenia drogą elektroniczną, proszę skorzystać z wytycznych
znajdujących się na stronie www.FXAntitrustSettlement.com.
b. Jeśli chce Pan(i) wysłać Formularz roszczenia pocztą, proszę przesłać wypełniony Formularz roszczenia do
GCG, administratora ds. roszczeń, na następujący adres:
Pocztą
In re Foreign Exchange Benchmark Rates
Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
USA

Przesyłką kurierską ekspresową
In re Foreign Exchange Benchmark Rates
Antitrust Litigation
c/o GCG
5151 Blazer Parkway, Suite A
Dublin, OH 43017-9306
USA

2. Dla każdego niezależnego podmiotu prawnego należy przesłać oddzielny Formularz roszczenia. W odwrotnej
sytuacji należy przesłać jeden Formularz roszczenia w imieniu jednego podmiotu prawnego. Zgłaszający
roszczenie, którzy wybiorą Opcję nr 2 (Opcja udokumentowanego roszczenia) muszą załączyć wszystkie dane
i dokumenty wymagane zgodnie z treścią Części D oraz, jeśli ma to zastosowanie, Części E Formularza roszczenia,
wypełnione przez podmiot prawny przesyłający Formularz roszczenia, niezależnie od liczby oddzielnych kont,
jakie podmiot ten posiada (np. korporacja z wieloma kontami powinna uwzględnić wszystkie transakcje
zrealizowane na wszystkich kontach na jednym Formularzu roszczenia).
3. Powiernicy, wykonawcy woli, zarządcy przymusowi, osoby sprawujące pieczę nad majątkiem lub innego rodzaju
wyznaczone osoby, które wypełniają i podpisują niniejszy Formularz roszczenia w imieniu Zgłaszającego
roszczenie, muszą również przesłać:
a. Opis roli, w jakiej występują (wymagana jest dokumentacja potwierdzająca tę rolę);
b. Nazwę / imię i nazwisko, numer konta, ostatnie cztery cyfry numeru ubezpieczenia społecznego, numer
identyfikacji pracodawcy lub numer identyfikacji podatnika (lub w przypadku Zgłaszających roszczenie spoza
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 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.
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USA, analogiczny numer identyfikacyjny wydany przez organ administracji publicznej), adres i numer
telefonu osoby lub podmiotu, w imieniu której występują te osoby;
c. Dowód potwierdzający upoważnienie tych osób do podejmowania zobowiązań dla osoby lub podmiotu,
w imieniu której te osoby występują. W przypadku brokerów wykazujących się wyłącznie uznaniowym
upoważnieniem do realizowania transakcji na kontach innej osoby, ustanowienie upoważnienia do
wypełniania i podpisywania Formularza roszczenia jest niemożliwe.
4. Poprzez złożenie Formularza roszczenia poświadcza Pan(i), że jest Pan(i) członkiem jednej z Grup objętych
ugodą, ponieważ:
a. zawarł(a) Pan(i) umowę dotyczącą przynajmniej jednego Instrumentu walutowego bezpośrednio
z Pozwanym, spółką bezpośrednio lub pośrednio dominującą, spółką zależną bądź z oddziałem Pozwanego,
Stroną zwolnioną z odpowiedzialności lub z innym współuczestnikiem zmowy, gdy Pana(-i) miejscem
zamieszkania były Stany Zjednoczone bądź terytoria im podlegające, lub w przypadku, gdy Pana(-i) miejscem
zamieszkania nie były Stany Zjednoczone ani terytoria im podlegające, zawarł(a) Pan(i) transakcję, której
przedmiotem był przynajmniej jeden Instrument walutowy, w Stanach Zjednoczonych bądź na ich
terytorium w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r.
ORAZ/LUB
b. zawarł(a) Pan(i) umowę dotyczącą przynajmniej jednego Instrumentu walutowego będącego przedmiotem
obrotu giełdowego, w przypadku, gdy Pana(-i) miejscem zamieszkania były Stany Zjednoczone bądź terytoria
im podlegające, lub w przypadku, gdy Pana(-i) miejscem zamieszkania nie były Stany Zjednoczone ani
terytoria im podlegające, zawarł(a) Pan(i) umowę obejmującą Instrument walutowy będący przedmiotem
obrotu giełdowego na giełdzie w Stanach Zjednoczonych w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia
2015 r. oraz nie należy Pan(i) do Grupy objętej Ugodą w ramach bezpośrednich transakcji
5. Przesyłając podpisany Formularz roszczenia, oświadcza Pan(i), że zawarte w nim informacje i oświadczenia są
zgodne z prawdą oraz, jeśli ma to zastosowanie, że dane i dokumenty załączone do tego formularza są
autentyczne, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z przepisami prawa
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Składanie fałszywych oświadczeń lub przesyłanie sfałszowanych lub
niezgodnych z prawdą dokumentów będzie skutkować odrzuceniem Pana(-i) roszczenia oraz może spowodować
pociągnięcie Pana(-i) do odpowiedzialności cywilnej lub wszczęcie przeciwko Panu(-i) postępowania karnego.
6. Sam fakt przesłania niniejszego Formularza roszczenia nie gwarantuje, że otrzyma Pan(i) jakąkolwiek płatność
z tytułu Ugód. Podział środków z Funduszu ugodowego netto będzie podlegać zasadom określonym w Planie
podziału, jeśli zostanie on zatwierdzony przez Sąd, lub też w innym planie podziału, jaki zostanie zatwierdzony
przez Sąd.
7. Jeśli ma Pan(i) jakiekolwiek pytania dotyczące Formularza roszczenia lub też potrzebuje Pan(i) dodatkowych
egzemplarzy Formularza roszczenia lub Zawiadomienia, może się Pan(i) skontaktować w tej sprawie
z administratorem ds. roszczeń.
8. O ile nie prześle Pan(i) prawidłowego Wniosku o wykluczenie, który zostanie doręczony do 7 lutego 2018 r.,
wszystkie osoby spełniające kryteria jednej z Grup objętych Ugodą będą podlegać warunkom Prawomocnych
wyroków i Decyzji o oddaleniu sprawy wydanych w ramach Powództwa w związku z Umowami Ugody,
niezależnie od tego, czy dany Członek Grupy objętej Ugodą prześle Formularz roszczenia. Jeśli chce Pan(i)
wykluczyć swoją osobę z Ugód, proszę zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami zawartymi w Zawiadomieniu.
9. Proszę zaznaczyć Opcję 1 albo Opcję 2 przedstawione poniżej.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 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.
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Opcja 1: Roszczenie o szacunkowej wartości
Wybieram Opcję nr 1, kwotę płatności ustaloną na podstawie przeprowadzonej przez administratora ds. roszczeń analizy
danych dotyczących transakcji przesłanych przez Pozwanych zawierających Ugodę*,†.
Jeśli wybierze Pan(i) Opcję nr 1, proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
•
•

•

•

•
•

•

Oto streszczenie Opcji nr 1. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zawiadomieniu oraz Planie podziału,
które są dostępne na stronie www.FXAntitrustSettlement.com.
Jeśli jest Pan(i) uprawnionym Członkiem Grupy objętej Ugodą, otrzyma Pan(i) kwotę płatności ustaloną na
podstawie przeprowadzonej przez administratora ds. roszczeń analizy danych dotyczących transakcji przesłanych
przez Pozwanych zawierających Ugodę. Administrator ds. roszczeń oszacuje kwotę Pana(i) wolumenów transakcji †
w Instrumentach walutowych poprzez: (a) uzyskanie informacji na temat Pana(-i) wolumenów transakcji na
podstawie danych przekazanych przez Pozwanych zawierających Ugodę; (b) oszacowanie Pana(-i) wolumenów
transakcji dla okresów, dla których nie można uzyskać danych od Pozwanych zawierających Ugodę;
(c) oszacowanie Pana(-i) wolumenów transakcji dla transakcji z Pozwanym, który nie zawarł Ugody, od których nie
można uzyskać danych na temat transakcji*.
Jeśli dane przesłane przez Pozwanych zawierających Ugodę będą zawierać informacje na temat Pana(-i)
transakcji, nie będzie Pan(i) musiał(a) przesyłać żadnych dokumentów dotyczących Pana(-i) transakcji do
administratora ds. roszczeń, chyba że chciał(a)by Pan(i) złożyć roszczenie dotyczące dowolnych transakcji
z wykorzystaniem Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu giełdowego lub postanowi Pan(i)
kontynuować procedurę w ramach Opcji nr 2 po otrzymaniu szacunkowych danych przygotowanych przez
administratora ds. roszczeń.
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,
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, gdyż
transakcje mogą występować pod nazwą podmiotu, który je realizował (tj. maklera lub podmiotu zarządzającego).
Jeśli prowadził(a) Pan(i) transakcje, korzystając z sieci komunikacji elektronicznej („ECN”), która nie zawsze
ujawnia tożsamość kontrahenta, zaleca się wybór Opcji nr 2, ponieważ w przypadku transakcji z Pozwanymi
istnieje duże prawdopodobieństwo, że Pana(-i) tożsamość pozostała dla nich anonimowa. W związku z tym
istnieje małe prawdopodobieństwo zidentyfikowania takich transakcji w danych Pozwanych zawierających Ugodę.
Opcja nr 2 daje możliwość zgłaszania roszczeń wobec części anonimowych transakcji ECN.
Administrator ds. roszczeń potwierdzi odbiór Formularza roszczenia, przesyłając Panu(-i) „Potwierdzenie
otrzymania roszczenia”, w którym również poinformuje o kolejnych ważnych krokach.
1 kwietnia 2018 r. administrator ds. roszczeń rozpocznie przesyłanie Zgłaszającym roszczenie „Zawiadomienia
o ocenie roszczenia”, które będzie również zawierać informacje na temat Pana(-i) roszczenia. Wówczas musi
Pan(i) zaakceptować szacunkowe dane administratora ds. roszczeń bez wprowadzania zmian lub też kontynuować
dochodzenie roszczenia w ramach Opcji nr 2 (Opcja udokumentowanego roszczenia). W ramach Opcji nr 1 nie
może Pan(i) uzupełniać szacunków administratora ds. roszczeń własną dokumentacją. Jeśli zdecyduje się Pan(i)
kontynuować dochodzenie roszczenia 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.
W ramach Opcji nr 1 może Pan(i) złożyć swoje roszczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej
www.FXAntitrustSettlement.com, korzystając z Numeru roszczenia i Numeru kontrolnego nadrukowanego na
okładce niniejszego Formularza roszczenia.

* Zgłaszający roszczenie, którzy zawierali transakcje wyłącznie z Pozwanym, który nie zawarł Ugody, musi złożyć
swoje roszczenie zgodnie z Opcją nr 2.
† Jeśli chciał(a)by Pan(i) dochodzić roszczeń z tytułu jakichkolwiek transakcji obejmujących Instrumenty walutowe
będące przedmiotem obrotu giełdowego, konieczne jest przesłanie drogą elektroniczną: (a) Pana(-i) danych
dotyczących transakcji, zgodnie z wymogami określonymi w Części D Formularza roszczenia, za pomocą
elektronicznego formularza danych, który jest dostępny na stronie www.FXAntitrustSettlement.com; (b) dokumentacji

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 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.
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dotyczącej takich transakcji, zgodnie z wymogami określonymi w Części D Formularza roszczenia; (c) uzupełniających
informacji wskazanych w Części E Formularza roszczenia. Takie kwalifikujące się transakcje, zgodnie z ustaleniami
administratora ds. roszczeń, zostaną dodane do wyżej określonych szacunków.

PANA(-I) FORMULARZ ROSZCZENIA MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANY DO ADMINISTRATORA DS. ROSZCZEŃ DO
22 MARCA 2018 R. (POTWIERDZONY DATĄ STEMPLA POCZTOWEGO) LUB WYSŁANY PRZEZ INTERNET DO GODZINY
23:59 CZASU WSCHODNIEGO W DNIU 22 MARCA 2018 R.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
(osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny zadzwonić pod numer 1-330-333-7253), lub za
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Opcja nr 2: Udokumentowane roszczenie
Wybieram Opcję nr 2, kwotę płatności ustaloną na podstawie przeprowadzonej przez administratora ds. roszczeń analizy
danych dotyczących moich transakcji. Prześlę drogą elektroniczną do administratora ds. roszczeń wymagane dane
i dokumenty, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Części D. Jeśli dochodzę roszczeń z tytułu transakcji obejmujących
Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu giełdowego, prześlę również drogą elektroniczną uzupełniające
informacje określone w Części E.
Jeśli wybierze Pan(i) Opcję nr 2, proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:
•
•

•

•

•
•

•

Oto streszczenie Opcji nr 2. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zawiadomieniu oraz Planie podziału,
które są dostępne na stronie www.FXAntitrustSettlement.com.
Jeśli jest Pan(i) uprawnionym Członkiem Grupy objętej Ugodą, otrzyma Pan(i) kwotę płatności ustaloną na
podstawie przeprowadzonej przez administratora ds. roszczeń analizy danych dotyczących transakcji oraz
przesłanych przez Pana(-ią) dokumentów.
W przypadku wybrania Opcji nr 2 konieczne jest przekazanie: (a) Pana(-i) danych dotyczących transakcji, zgodnie
z wymogami określonymi w Części D Formularza roszczenia, za pomocą elektronicznego formularza danych, który
jest dostępny na stronie www.FXAntitrustSettlement.com; (b) dokumentacji dotyczącej takich transakcji, zgodnie
z wymogami określonymi w Części D Formularza roszczenia; (c) w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu
Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu giełdowego, uzupełniających informacji wskazanych
w Części E Formularza roszczenia.
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,
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, gdyż
transakcje mogą występować pod nazwą podmiotu, które je realizowała (tj. maklera lub podmiotu
zarządzającego). Jeśli prowadził(a) Pan(i) transakcje, korzystając z sieci komunikacji elektronicznej („ECN”), która
nie zawsze ujawnia tożsamość kontrahenta, zaleca się wybór Opcji nr 2, ponieważ w przypadku transakcji
z Pozwanymi istnieje duże prawdopodobieństwo, że Pana(-i) tożsamość pozostała dla nich anonimowa.
W związku z tym istnieje małe prawdopodobieństwo zidentyfikowania takich transakcji w danych Pozwanych
zawierających Ugodę. Opcja nr 2 daje możliwość zgłaszania roszczeń wobec części anonimowych transakcji ECN.
Administrator ds. roszczeń potwierdzi odbiór Formularza roszczenia, przesyłając Panu(-i) „Potwierdzenie
otrzymania roszczenia”, w którym również poinformuje Pana(-ią) o kolejnych ważnych krokach.
1 kwietnia 2018 r. administrator ds. roszczeń rozpocznie przesyłanie Zgłaszającym roszczenie „Zawiadomienia
o ocenie roszczenia”, które będzie również zawierać informacje na temat Pana(-i) roszczenia. Wówczas musi
Pan(i) zaakceptować szacunkowe dane administratora ds. roszczeń, usunąć wszelkie braki, o których powiadomi
Pana(-ią) administrator ds. roszczeń, lub też kontynuować dochodzenie roszczenia w ramach Opcji nr 1 (Opcja
szacunkowego roszczenia). W ramach Opcji nr 1 nie może Pan(i) uzupełniać szacunków administratora
ds. roszczeń własną dokumentacją. Jeśli zdecyduje się Pan(i) kontynuować dochodzenie roszczenia w ramach
Opcji nr 1, konieczne będzie podjęcie odpowiednich działań w ciągu 30 dni od daty wydania Zawiadomienia
o ocenie roszczenia.
Wytyczne dotyczące przesłania roszczenia w ramach Opcji nr 2 są dostępne na stronie internetowej
www.FXAntitrustSettlement.com.

PANA(-I) FORMULARZ ROSZCZENIA MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANY DO ADMINISTRATORA DS. ROSZCZEŃ DO
22 MARCA 2018 R. (POTWIERDZONY DATĄ STEMPLA POCZTOWEGO) LUB WYSŁANY PRZEZ INTERNET DO GODZINY
23:59 CZASU WSCHODNIEGO W DNIU 22 MARCA 2018 R.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 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.
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CZĘŚĆ D – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI DLA ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIE, KTÓRZY WYBRALI
OPCJĘ NR 2 I/LUB ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIE, KTÓRZY REALIZOWALI TRANSAKCJE OBEJMUJĄCE
INSTRUMENTY WALUTOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU GIEŁDOWEGO
Zgłaszający roszczenie, którzy wybiorą Opcję nr 2 i/lub Zgłaszający roszczenie, którzy dochodzą roszczeń z tytułu transakcji
obejmujących Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu walutowego w ramach Opcji nr 1 lub nr 2, muszą przesłać
wymagane dane i dokumenty drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej www.FXAntitrustSettlement.com.
Wymagania dotyczące danych i dokumentacji dla takich Zgłaszających roszczenie są następujące:
1. PRZESYŁANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wymagane jest przesyłanie danych drogą elektroniczną w formie elektronicznego formularza danych, który jest
dostępny na stronie www.FXAntitrustSettlement.com. Zgłaszający roszczenie, którzy wybiorą Opcję nr 2,
powinni zgłosić wszystkie:
a. transakcje walutowe zawarte bezpośrednio z Pozwanym, w tym w szczególności transakcje wymiany
walut typu spot, walutowe kontrakty terminowe typu forward, swapy, opcje walutowe na
pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC) lub inne transakcje walutowe, których wartość obrotu lub
rozliczeniowa jest w dowolny sposób powiązana z kursami walut („Instrumenty walutowe”).
b. transakcje walutowe, które zostały wprowadzone do obrotu za pośrednictwem giełdy, w tym
w szczególności walutowe kontrakty terminowe typu future oraz opcje na tego typu kontrakty
(Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu walutowego).
Pozwanymi są następujące podmioty: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BTMU, Citigroup, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc. Gen., Standard Chartered
oraz UBS.
Okres Grupy objętej Ugodą to okres of 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r.
2. PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Dodatkowo Zgłaszający roszczenie, którzy wybrali Opcję nr 2, muszą przesłać drogą elektroniczną dokumenty
dotyczące transakcji, które zgłosili zgodnie z wymogiem nr 1 powyżej. Dokumenty powinny pochodzić
z przynajmniej jednego z następujących źródeł:
a. potwierdzenia bankowe poszczególnych transakcji;
b. wyciągi lub sprawozdania bankowe dotyczące transakcji;
c. wyciągi lub sprawozdania dotyczące transakcji z odpowiedniego systemu obrotu;
d. wyciągi lub sprawozdania od tzw. prime brokera (tj. banku inwestycyjnego lub domu maklerskiego);
e. wyciągi lub sprawozdania banku powierniczego;
f.

dzienne lub miesięczne wyciągi z konta; lub

g. inne dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji obejmujących Instrumenty walutowe i/lub
Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu giełdowego.
3. UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACJE WYMAGANE DLA INSTRUMENTÓW WALUTOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
OBROTU GIEŁDOWEGO
Oprócz spełnienia wymagań dotyczących dokumentów określonych w punktach 1 i 2 powyżej, Zgłaszający
roszczenie, którzy dochodzą roszczeń z tytułu transakcji obejmujących Instrumenty walutowe będące
przedmiotem obrotu giełdowego w ramach Opcji nr 1 i 2, muszą spełnić wymagania w zakresie dokumentacji
uzupełniającej określone w Części E Formularza roszczenia. Zgłaszający roszczenie, którzy nie dochodzą

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
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roszczeń z tytułu Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu giełdowego, nie muszą wypełniać
Części E Formularza roszczenia.
PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW LUB REJESTRÓW. ADMINISTRATOR DS. ROSZCZEŃ NIE MA
MOŻLIWOŚCI ODESŁANIA DO PANA(-I) TYCH DOKUMENTÓW LUB REJESTRÓW.
Należy pamiętać o tym, że Zgłaszający roszczenie, którzy zdecydują się skorzystać z Opcji nr 1 (Opcja szacunkowej
wartości roszczenia), nie mają obowiązku przesłania danych ani dokumentów potwierdzających transakcje
w wymaganych kategoriach obrotu. Jeśli zdecyduje się Pan(i) na Opcję nr 1, ale jednocześnie będzie Pan(i) chciał(a)
dochodzić roszczeń z tytułu jakichkolwiek transakcji obejmujących Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu
giełdowego, musi Pan(i) przesłać drogą elektroniczną dane dotyczące transakcji oraz dokumentację pomocniczą
potwierdzającą Pana(-i) transakcje obejmujące Instrumenty walutowe będące przedmiotem obrotu giełdowego zgodnie
z wymogami określonymi w Części D i E Formularza roszczenia. Wytyczne dotyczące przesłania roszczenia drogą
elektroniczną są dostępne na stronie internetowej www.FXAntitrustSettlement.com.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
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CZĘŚĆ E – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIE,
KTÓRZY REALIZOWALI TRANSAKCJE OBEJMUJĄCE INSTRUMENTY WALUTOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM
OBROTU GIEŁDOWEGO
Jeśli w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. realizował(a) Pan(i) transakcje obejmujące Instrumenty
walutowe będące przedmiotem obrotu giełdowego, proszę przekazać następujące informacje.
1. LISTA WSZYSTKICH HANDLOWCÓW REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIA NA ZAKUP LUB SPRZEDAŻ
KONTRAKTÓW TERMINOWYCH (FCM – FUTURES COMMISSION MERCHANT)
Lista wszystkich handlowców realizujących zamówienia na zakup lub sprzedaż kontraktów terminowych (FCM),
u których prowadził(a) Pan(i) rachunki, na których zawierał(a) Pan(i) transakcje obejmujące Instrumenty
walutowe będące przedmiotem obrotu giełdowego lub też na których utrzymywał(a) Pani takie instrumenty
w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. LISTA NAZW RACHUNKÓW ORAZ NUMERÓW RACHUNKÓW
Proszę wymienić nazwy wszystkich rachunków oraz numerów rachunków dla każdego handlowca realizującego
zamówienia na zakup lub sprzedaż kontraktów terminowych (FCM), którego wskazał(a) Pan(i) w odpowiedzi na
punkt 1 powyżej, na których zawierał(a) Pan(i) transakcje obejmujące Instrumenty walutowe będące
przedmiotem obrotu giełdowego lub też na których utrzymywał(a) Pani takie instrumenty w okresie od
1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
****Złożenie roszczenia dotyczącego Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu giełdowego jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody 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. Podpisując niniejszy Formularz roszczenia, wyraża Pan(i) zgodę
na to, by administrator ds. roszczeń i Adwokat grupy: (a) pozyskiwali 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 odpowiednie informacje na temat Pana(-i) rachunku i transakcji w celu obliczania wszelkich płatności
przysługujących Panu(-i) z tytułu Ugód oraz (b) ujawniali, w przypadku wszystkich posiadanych lub kontrolowanych
przez Pana(-ią) rachunków, Pana(-i) dane rachunku w danych dotyczących transakcji dokumentowanych przez giełdy
CME lub ICE w odniesieniu do Pana(-i) transakcji lub udziałów obejmujących Instrumenty walutowe będące
przedmiotem obrotu giełdowego z okresu od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r.****

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
(osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny zadzwonić pod numer 1-330-333-7253), lub za
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CZĘŚĆ F – WYBÓR PŁATNOŚCI
Proszę wybrać jedną opcję:
 Chcę otrzymać płatność czekiem.
Jeśli wybierze Pan(i) tę metodę płatności, a Pana(-i) roszczenie okaże się zasadne i zostanie złożone w terminie,
czek zostanie wysłany pocztą na adres przekazany przez Pana(-ią) w Części A Formularza roszczenia.
W przypadku zmiany danych adresowych należy powiadomić administratora ds. roszczeń na piśmie.
 Chcę otrzymać płatność przelewem do banku w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli wybierze Pan(i) tę metodę płatności, Formularz wyboru metody płatności zostanie przesłany do Pana(-i)
pocztą tradycyjną (lub elektroniczną) na adres podany przez Pana(-ią) w Części A Formularza roszczenia.
W przypadku zmiany danych adresowych należy powiadomić administratora ds. roszczeń na piśmie.
 Chcę otrzymać płatność przelewem bankowym do banku spoza Stanów Zjednoczonych znajdującego
się w ___________________________ (kraj):
Jeśli wybierze Pan(i) tę metodę płatności, Formularz wyboru metody płatności zostanie przesłany do Pana(-i)
pocztą tradycyjną (lub elektroniczną) na adres podany przez Pana(-ią) w Części A Formularza roszczenia.
W przypadku zmiany danych adresowych należy powiadomić administratora ds. roszczeń na piśmie.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
(osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny zadzwonić pod numer 1-330-333-7253), lub za
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Część G – Potwierdzenie i podpis
CZĘŚĆ 1 – POTWIERDZENIE
PODPISUJĄC I PRZESYŁAJĄC NINIEJSZY FORMULARZ ROSZCZENIA, ZGŁASZAJĄCY ROSZCZENIE LUB JEGO
UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL POTWIERDZA NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA:
1. Potwierdzam(-y) zapoznanie się z treścią Zawiadomienia i Formularza roszczenia, wraz z opisami
dokumentów odstąpienia od roszczeń przewidzianymi w Umowach Ugody;
2. Zgłaszający roszczenie jest członkiem jednej z Grup objętych Ugodą (zgodnie z definicją podaną
w Zawiadomieniu) i nie jest osobą ani podmiotem wykluczonym z Grup objętych Ugodą (zgodnie z definicją
podaną w Zawiadomieniu);
3. Zgłaszający roszczenie nie przesłał Wniosku o wykluczenie (zgodnie z definicją podaną w Zawiadomieniu);
4. Zgłaszający roszczenie zawarł transakcje dotyczące Instrumentów walutowych z jednym lub większą liczbą
Pozwanych, Stron zwolnionych z odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio nadrzędnych spółek,
jednostek zależnych lub oddziałów lub ze współuczestnikiem(-ami) zmowy i/lub Instrumentów walutowych
będących przedmiotem obrotu giełdowego ujętych w niniejszym Formularzu roszczenia i nie przypisał tych
roszczeń wobec Stron zwolnionych z odpowiedzialności innemu podmiotowi;
5. Zgłaszający roszczenie nie przesłał żadnego innego roszczenia obejmującego te same transakcje i zgodnie ze
swoją najlepszą wiedzą oświadcza, że żadna inna osoba nie dokonała tego w imieniu Zgłaszającego
roszczenie;
6. Zgłaszający roszczenie poddaje się jurysdykcji Sądu w odniesieniu do swojego roszczenia oraz w celu
egzekwowania procedur odstąpienia od roszczeń określonych we wszystkich Prawomocnych wyrokach
i Decyzjach o oddaleniu sprawy, jakie mogą zostać wydane w ramach Powództwa;
7. Zobowiązuję (zobowiązujemy) się dostarczyć wszelkie dodatkowe informacje dotyczące niniejszego
Formularza roszczenia, jakie mogą być wymagane przez administratora ds. roszczeń lub Sąd;
8. Przyjmuję (przyjmujemy) do wiadomości, że Zgłaszający roszczenie będzie podlegać warunkom wszelkich
Prawomocnych wyroków i Decyzji o oddaleniu sprawy wydanych w ramach Powództwa.
CZĘŚĆ 2 – PODPIS
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ODSTĄPIENIA OD ROSZCZENIA, ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH,
POTWIERDZENIA ORAZ PODPISAĆ DOKUMENT PONIŻEJ.
Potwierdzam (potwierdzamy), że od Daty wejścia w życie Ugód, zgodnie z warunkami określonymi w Umowach Ugody,
uznaje się, na mocy prawa i Prawomocnych wyroków i Decyzji o oddaleniu sprawy w pełni, że ostatecznie
i bezterminowo zrzekam(y) się, odstępuję(-emy) od i rezygnuję(-emy) z dochodzenia wszystkich Roszczeń objętych
Ugodą (zgodnie z treścią Umów Ugody) oraz będę (będziemy) bezterminowo podlegać sądowemu zakazowi dochodzenia
dowolnych Roszczeń objętych Ugodą względem dowolnych Stron zwolnionych z odpowiedzialności (zgodnie z treścią
Umów Ugody).
Złożenie roszczenia dotyczącego Instrumentów walutowych będących przedmiotem obrotu giełdowego jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody 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 dotyczy, zrzekam(y) się wszelkiej ochrony zapewnianej przez
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
(osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny zadzwonić pod numer 1-330-333-7253), lub za
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obowiązujące prawo ochrony prywatności danych lub innych podobnych środków ochrony poufności w odniesieniu do
ujawnienia i wyrażam(y) 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.
POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCEJ Z PRZEPISÓW PRAWA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, NINIEJSZYM POTWIERDZAM(Y), ŻE WSZYSTKIE INFORMACJE
PRZEKAZANE PRZEZE MNIE (PRZEZ NAS) W NINIEJSZYM FORMULARZU ROSZCZENIA SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ,
PRAWIDŁOWE I KOMPLETNE ORAZ ŻE, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DANE I DOKUMENTY PRZESŁANE W ZWIĄZKU
Z NINIEJSZYM FORMULARZEM ROSZCZENIA SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ ORAZ SĄ PRAWIDŁOWYMI KOPIAMI DOKUMENTÓW,
ZA KTÓRE SIĘ PODAJĄ.

Podpis Zgłaszającego roszczenie

Data

Imię i nazwisko / nazwa Zgłaszającego roszczenie drukowanymi literami

Podpis upoważnionego przedstawiciela wypełniającego Formularz
roszczenia (jeśli dotyczy)

Data

Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela wypełniającego
Formularz roszczenia drukowanymi literami (jeśli dotyczy)

Rola, w jakiej występuje Upoważniony przedstawiciel (jeśli inna niż osoba
fizyczna (np. powiernik, wykonawca woli, zarządca przymusowy, osoba
sprawująca pieczę nad majątkiem lub innego rodzaju wyznaczona
osoba))
PANA(-I) FORMULARZ ROSZCZENIA MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANY DO ADMINISTRATORA DS. ROSZCZEŃ DO
22 MARCA 2018 R. (POTWIERDZONY DATĄ STEMPLA POCZTOWEGO) LUB WYSŁANY PRZEZ INTERNET DO
GODZINY 23:59 CZASU WSCHODNIEGO W DNIU 22 MARCA 2018 R.
Należy wziąć pod uwagę, że pełny proces rozpatrzenia wszystkich Formularzy roszczenia zajmie znaczną ilość czasu.
Proszę powiadomić administratora ds. roszczeń o wszelkich zmianach adresu. Jeśli Pana(-i) nazwisko ulegnie zmianie,
proszę przesłać do administratora ds. roszczeń pisemne powiadomienie o swoim nowym nazwisku.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
(osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny zadzwonić pod numer 1-330-333-7253), lub za
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Część H – Lista kontrolna dotycząca Formularza roszczenia
1. Proszę wypełnić Część A – Informacje o Zgłaszającym roszczenie.
2. Proszę zapoznać się z informacjami na temat Powództwa i Ugód zawartymi w Części B – Ogólne
informacje.
3. W Części C proszę zaznaczyć Opcję nr 1 (Opcja szacunkowego roszczenia) lub Opcję nr 2 (Opcja
udokumentowanego roszczenia).
4. Jeśli składa Pan(i) roszczenie w ramach Opcji nr 2 (Opcja udokumentowanego roszczenia) i/lub
dochodzi Pan(i) roszczeń z tytułu transakcji obejmujących Instrumenty walutowe będące przedmiotem
obrotu giełdowego, proszę przesłać dane dotyczące swoich transakcji wraz z pomocniczą
dokumentacją, zgodnie z wymogami wskazanymi w Części D.
5. Jeśli dochodzi Pan(i) roszczeń z tytułu transakcji obejmujących Instrumenty walutowe będące
przedmiotem obrotu giełdowego, proszę przesłać uzupełniające informacje określone w Części E.
6. Proszę nie przesyłać oryginałów dokumentów lub rejestrów. Odesłanie ich do Pana(-i) przez
administratora ds. roszczeń będzie niemożliwe.
7. Proszę zachować kopie wypełnionego Formularza roszczenia oraz wszelkie dane i dokumenty przesłane
zgodnie z wymogami określonymi w Części D i/lub E Formularza roszczenia w swoim archiwum.
8. Proszę wypełnić Część F – Metody płatności.
9. Proszę zapoznać się z potwierdzeniami, zgodami na ujawnianie danych oraz podpisać swój Formularz
roszczenia w Części G.
10. Administrator ds. roszczeń potwierdzi odbiór Pana(-i) Formularza roszczenia w ciągu 30 dni. Jeśli
w ciągu 30 dni nie otrzyma Pan(i) potwierdzenia odbioru formularza, proszę skontaktować się
z administratorem ds. roszczeń, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na niniejszym
Formularzu roszczenia.
11. Jeśli w przyszłości Pana(-i) adres ulegnie zmianie lub jeśli Formularz roszczenia zostanie przesłany na
nieaktualny lub nieprawidłowy adres, proszę przesłać do administratora ds. roszczeń pisemne
powiadomienie o swoim nowym adresie. Jeśli Pana(-i) nazwisko ulegnie zmianie, proszę przesłać do
administratora ds. roszczeń pisemne powiadomienie o swoim nowym nazwisku.
12. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących roszczenia, proszę skontaktować się
z administratorem ds. roszczeń, korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszym
Formularzu roszczenia lub wejść na stronę internetową www.FXAntitrustSettlement.com.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem ds. roszczeń telefonicznie: 1-888-582-2289
(osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinny zadzwonić pod numer 1-330-333-7253), lub za
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