UNITED STATES DISTRICT COURT (PENGADILAN AMERIKA SERIKAT)
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK (WILAYAH SELATAN NEW YORK)

DALAM KASUS HUKUM LITIGASI
ANTITRUST KURS BENCHMARK
VALUTA ASING

No. 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.

SURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN GUGATAN
PERWAKILAN KELOMPOK
BACA SELURUH SURAT PEMBERITAHUAN INI DENGAN CERMAT.
PENGADILAN FEDERAL AMERIKA MENGESAHKAN SURAT PEMBERITAHUAN
INI. HAK-HAK ANDA DAPAT TERPENGARUH OLEH TINDAKAN HUKUM DALAM
GUGATAN INI. SURAT PEMBERITAHUAN INI MENJELASKAN KEPADA ANDA
TENTANG HAK-HAK DAN OPSI ANDA TERKAIT DENGAN GUGATAN INI,
TERMASUK APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN APABILA ANDA INGIN
BERBAGI UANG HASIL PENYELESAIAN INI. UNTUK MENDAPATKAN BAGIAN
ANDA DARI PENYELESAIAN INI, ANDA HARUS MENGAJUKAN BUKTI
GUGATAN DAN PEMBEBASAN YANG SAH DAN BERSTEMPEL POS ATAU
DIKIRIM SECARA ELEKTRONIK PADA ATAU SEBELUM 22 MARET 2018.
Kepada: Semua Penggugat yang, antara tanggal 1 Januari 2003 hingga 15 Desember 2015,
menyetujui:
1) transaksi atas satu atau beberapa Instrumen FX secara langsung dengan Tergugat, Pihak yang
Dibebaskan, induk langsung maupun tidak langsung, anak perusahaan, atau divisi Tergugat, atau
ko-konspirator, apabila Penggugat berdomisili di Amerika Serikat atau wilayahnya atau, jika
berdomisili di luar Amerika Serikat atau wilayahnya, melakukan transaksi atas satu atau
beberapa Instrumen FX di Amerika Serikat atau wilayahnya: ATAU
2) transaksi atas satu atau beberapa Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX, apabila
Penggugat berdomisili di Amerika Serikat atau wilayahnya, jika berdomisili di luar Amerika
Serikat atau wilayahnya, menyetujui Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX di bursa AS.
Istilah yang ditulis dengan huruf kapital dalam paragraf ini, serta istilah lain yang ditulis dengan
huruf kapital, dijelaskan atau didefinisikan pada Pertanyaan 3, 7, dan 17 di bawah ini.
Surat Pemberitahuan Penyelesaian Gugatan Kelompok ini (“Surat Pemberitahuan”)
disampaikan berdasarkan Aturan 23 Federal Rules of Civil Procedure (Peraturan
Federa Tentang Prosedur Sipil) dan Order of the United States District Court for the
Southern District of New York (the “Court”) (Perintah Pengadilan Amerika Serikat untuk
Kawasan Selatan New York (“Pengadilan”). Surat ini bukan email sampah, iklan, maupun
surat permohonan dari pengacara. Anda tidak digugat.

Pemberitahuan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa berikut: Prancis, Jerman,
Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Tionghoa Tradisional, Tionghoa Modern,
Spanyol, Rusia, Portugis, Rumania, dan Vietnam. Versi terjemahan dari Pemberitahuan
ini tersedia di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM (“Situs Web Penyelesaian”).
Surat Pemberitahuan ini disampaikan untuk memberitahukan gugatan perwakilan kelompok
yang sedang diajukan (“Gugatan”) dan penyelesaian Gugatan (“Penyelesaian” atau “Perjanjian
Penyelesaian”) dengan “Tergugat yang Melakukan Penyelesaian” berikut:
1. Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., dan
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“Bank of America”);
2. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BTMU”);
3. Barclays Bank PLC dan Barclays Capital Inc. (“Barclays”);
4. BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp.,
dan BNP Prime Brokerage, Inc. (“BNP Paribas”);
5. Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp, dan Citigroup Global Markets Inc.
(“Citigroup”);
6. Deutsche Bank AG dan Deutsche Bank Securities Inc. (“Deutsche Bank”)
7. Goldman Sachs Group, Inc. dan Goldman, Sachs & Co. (“Goldman Sachs”);
8. HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc.,
HSBC Bank USA, N.A., dan HSBC Securities (USA) Inc. (“HSBC”);
9. JPMorgan Chase & Co. dan JPMorgan Chase Bank, N.A. (“JPMorgan”);
10. Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC, dan
Morgan Stanley & Co., International PLC (“Morgan Stanley”);
11. RBC Capital Markets LLC (“RBC”);
12. Royal Bank of Scotland Group PLC, Royal Bank of Scotland PLC, dan
RBS Securities Inc. (“RBS”);
13. Société Générale (“Soc Gen”);
14. Standard Chartered Bank (“Standard Chartered”); dan
15. UBS AG, UBS Group AG, dan UBS Securities LLC (“UBS”).
Anda menerima Surat Pemberitahuan ini karena ada catatan yang menunjukkan bahwa Anda
dapat menjadi anggota salah satu anggota Kelompok Penyelesaian ini karena Anda
memperdagangkan satu atau beberapa Instrumen FX atau Instrumen yang Diperdagangkan di
Bursa FX yang memenuhi syarat sebagai transaksi yang sah menurut Penyelesaian ini.
Pengadilan telah menunjuk pengacara yang tersebut di bawah ini untuk mewakili Anda dan
Kelompok Penyelesaian dalam Gugatan ini:
Christopher M. Burke
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
Telepon: 619-233-4565
cburke@scott-scott.com

Michael D. Hausfeld
Hausfeld LLP
1700 K Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Telepon: 202-540-7200
mhausfeld@hausfeld.com
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Gugatan menyatakan bahwa Tergugat yang Melakukan Penyelesaian dan Credit Suisse Group AG,
Credit Suisse AG, dan Credit Suisse Securities (USA) LLC (“Credit Suisse” atau “Tergugat yang
Tidak Melakukan Penyelesaian”, dan secara bersama-sama, dengan Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian, disebut “Tergugat”), berkonspirasi untuk menetapkan harga di bursa saham asing
(“FX”) yang melanggar Bagian 1 dan 3 dari Sherman Antitrust Act (Undang-Undang Antitrust
Sherman), 15 U.S.C. §§1, 3. Gugatan ini juga menyatakan bahwa Tergugat terlibat dalam
manipulasi terkait pasar FX yang melanggar Undang-undang Bursa Komoditas, 7 U.S.C. §§1,
dan seterusnya Tergugat menolak tuduhan yang dituduhkan kepadanya dalam gugatan yang sah.
Pengadilan sebelumnya telah menyetujui Penyelesaian dengan Bank of America, BTMU,
Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan,
Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered, dan UBS. Untuk menyelesaikan
semua Gugatan yang Diajukan terhadap semua Pihak yang Dibebaskan, Tergugat yang
Melakukan Penyelesaian telah setuju untuk membayar dana dengan total $2.310.275.000. Jumlah
Penyelesaian, termasuk semua dana yang dibayarkan dengan tujuan berkontribusi terhadap biaya
pemberitahuan dan administrasi, yang disetujui oleh masing-masing Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian adalah:
Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian
BTMU
Bank of America
Barclays
BNP Paribas
Citigroup
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
JPMorgan
Morgan Stanley
RBC
RBS
Soc Gen
Standard Chartered
UBS
Total Dana Penyelesaian

Jumlah Dana
$10.500.000
$187.500.000
$384.000.000
$115.000.000
$402.000.000
$190.000.000
$135.000.000
$285.000.000
$104.500.000
$50.000.000
$15.500.000
$255.000.000
$18.000.000
$17.200.000
$141.075.000
$2.310.275.000

Tergugat yang Melakukan Penyelesaian juga setuju untuk bekerja sama secara wajar, termasuk
menyediakan confirmatory discovery (temuan konfirmasi), untuk kepentingan Penggugat Wakil
Kelompok dan Anggota Kelompok Penyelesaian (“Ketentuan Kerja Sama”). Penasihat Hukum
Kelompok yakin bahwa Ketentuan Kerja Sama telah dan akan terus membantu Penggugat Wakil
Kelompok demi dikabulkannya gugatan dalam Gugatan terhadap Tergugat yang Tidak
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Melakukan Penyelesaian, yang menolak semua tuduhan. Dengan berpartisipasi dalam
Penyelesaian ini, Anggota Kelompok Penyelesaian tidak akan melepaskan gugatan mereka
terhadap Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian.
Tabel berikut ini berisi ringkasan hak dan opsi Anda terkait dengan Penyelesaian. Informasi
lebih lanjut tentang hak dan opsi Anda dapat dilihat dalam Perjanjian Penyelesaian dan Rencana
Distribusi, yang semuanya tersedia di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM (“Situs Web
Penyelesaian”).
HAK-HAK DAN OPSI HUKUM ANDA DALAM PENYELESAIAN INI
Anda secara otomatis menjadi bagian dari Kelompok
Penyelesaian apabila Anda memenuhi deskripsi Kelompok
Penyelesaian. Namun, apabila Anda tidak mengajukan gugatan
secara tepat waktu, Anda tidak akan menerima pembayaran apa
TIDAK MELAKUKAN
pun dari Penyelesaian. Anda akan terikat oleh semua keputusan
TINDAKAN APA PUN
Pengadilan terdahulu dan mendatang, termasuk keputusan
terkait Penyelesaian, jika disetujui, dan pelepasan penyelesaian
namun tidak akan berhak menerima pembayaran apa pun dari
Penyelesaian. Lihat Pertanyaan 18.
Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dari Dana
Penyelesaian Bersih apabila Anda telah melengkapi dan
mengajukan Bukti Gugatan dan Pembebasan yang sah
(“Formulir Gugatan”) paling lambat 22 Maret 2018. Apabila
Anda mengajukan Formulir Gugatan, Anda akan tetap berada
dalam Kelompok Penyelesaian apabila Anda adalah Anggota
MENGAJUKAN
FORMULIR GUGATAN Kelompok. Anda akan terikat oleh semua keputusan Pengadilan
terdahulu atau mendatang, termasuk keputusan terkait
Penyelesaian, jika disetujui, dan pelepasan penyelesaian. Jika
Anda tidak mengajukan Formulir Gugatan, maka Anda tidak
akan menerima pembayaran apa pun berdasarkan Penyelesaian.
Lihat Pertanyaan 13.
Jika Anda ingin mengecualikan diri dari Penyelesaian, Anda
harus mengirim permohonan tertulis paling lambat tanggal
MENGECUALIKAN
7 Februari 2018. Jika Anda mengecualikan diri, maka Anda
DIRI ANDA DARI
tidak akan terikat oleh Penyelesaian, jika disetujui, atau
PENYELESAIAN
pelepasan penyelesaian, dan Anda tidak akan berhak menerima
pembayaran apa pun dari Penyelesaian. Lihat Pertanyaan 19-23.
Jika Anda ingin mengajukan keberatan terhadap Penyelesaian,
Anda harus mengirim permohonan keberatan tertulis kepada
Administrator Gugatan pada tanggal 7 Februari 2018.
KEBERATAN TERHADAP Administrator Gugatan akan menyerahkan permohonan
keberatan Anda kepada Penasihat Hukum Kelompok, yang
PENYELESAIAN
akan mengajukannya ke Pengadilan. Anda harus berada dan
tetap dalam Kelompok Penyelesaian agar dapat mengajukan
keberatan. Lihat Pertanyaan 24 dan 25.
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HAK-HAK DAN OPSI HUKUM ANDA DALAM PENYELESAIAN INI
Anda dapat meminta izin kepada Pengadilan untuk berbicara
dalam Sidang di Pengadilan tentang Penyelesaian dengan
menyertakan permohonan tersebut dalam permohonan
keberatan tertulis Anda, yang harus Anda serahkan kepada
MENGHADIRI SIDANG
Administrator Gugatan pada tanggal 7 Februari 2018.
DI PENGADILAN
Administrator Gugatan akan menyerahkan permohonan
tersebut kepada Penasihat Hukum Kelompok. Sidang Dengar
Pendapat dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal
23 Mei 2018 pukul 16.00. Lihat Pertanyaan 28-30.
Anda dapat hadir diwakili penasihat hukum Anda dengan biaya
HADIR DIWAKILI
sendiri. Lihat Pertanyaan 26, 29, dan 30.
PENGACARA
Hak dan opsi ini serta tenggat waktu untuk menerapkannya dijelaskan dalam Surat
Pemberitahuan ini.
****Jika Anda memilih untuk mengajukan tuntutan, maka Anda menyetujui
pengungkapan, melepaskan semua perlindungan yang diberikan oleh kerahasiaan bank,
undang-undang privasi data, atau perlindungan kerahasiaan serupa yang berlaku
mengenai, dan menginstruksikan Tergugat yang Melakukan Penyelesaian yang relevan
untuk mengungkapkan informasi dan data transaksi Anda terkait perdagangan atas
Instrumen FX dengan satu Tergugat yang Melakukan Penyelesaian atau lebih dan
perdagangan atas Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX sejak 1 Januari 2003
hingga 15 Desember 2015 untuk digunakan dalam proses administrasi gugatan. Jika
berlaku, berarti Anda lebih lanjut menyetujui perilisan setiap dan semua dokumen yang
menunjukkan transaksi atau kepemilikan Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX
yang Anda lakukan sejak 1 Januari 2003 hingga 15 Desember 2015, yang mungkin
diperoleh dari pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada, firma pialang, FCM,
CME, dan ICE untuk digunakan dalam proses administrasi gugatan. Jika Anda memilih
untuk mengajukan keberatan terhadap atau menolak Penyelesaian, maka pengajuan
keberatan dan pengecualian ke Pengadilan akan mengungkap identitas
Anda secara publik.****
ISI SURAT PEMBERITAHUAN INI
DAFTAR ISI
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perkara yang sama? ................................................................................................................................ 22
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Penyelesaian? ........................................................................................................................................... 22
23. Apabila saya mengecualikan diri dari Penyelesaian, masih dapatkah saya
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MENDAPATKAN INFORMASI LEBIH LANJUT ....................................................................... 25
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INFORMASI DASAR
1.

Apakah yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok?
Gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan di mana satu atau beberapa penggugat wakil
(dalam kasus ini, Penggugat Wakil Kelompok) mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri
dan orang-orang lain yang posisinya sama (yakni kelompok) yang memiliki gugatan yang sama
terhadap tergugat. Penggugat wakil kelompok, pengadilan, dan penasihat hukum yang ditunjuk
mewakili kelompok tersebut semuanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
kepentingan semua anggota kelompok cukup terwakili.
Lebih penting lagi, para anggota kelompok TIDAK bertanggung jawab secara individu atas
biaya penasihat hukum atau litigasi. Dalam gugatan perwakilan kelompok, biaya penasihat
hukum dan litigasi dibayar dari dana penyelesaian (dana putusan yang diberikan pengadilan) dan
harus disetujui Pengadilan. Jika tidak ada pengembalian atas nama kelompok, maka penasihat
hukum tidak akan mendapatkan bayaran.
Apabila penggugat wakil kelompok menyetujui penyelesaian dengan tergugat atas nama
kelompok, seperti Penyelesaian ini dengan Tergugat yang Melakukan Penyelesaian, pengadilan
akan memerintahkan agar anggota kelompok penyelesaian tersebut diberi surat pemberitahuan
penyelesaian dan diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam sidang tentang
penyelesaian. Kemudian pengadilan mengadakan persidangan (yang disebut sidang dengar
pendapat atau fairness hearing) untuk menetapkan, di antaranya, apakah penyelesaian sudah adil,
wajar dan memadai.

2.

Mengapa saya mendapatkan Surat Pemberitahuan ini?
Anda mendapatkan Surat Pemberitahuan ini karena Anda memintanya atau ada catatan yang
mengindikasikan bahwa Anda dapat menjadi anggota salah satu Kelompok Penyelesaian.
Sebagai anggota salah satu Kelompok Penyelesaian yang berpotensi, Anda berhak mengetahui
segala hal tentang Penyelesaian yang Diajukan kepada Tergugat yang Melakukan Penyelesaian
sebelum Pengadilan memutuskan untuk menyetujui Penyelesaian tersebut.
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Surat Pemberitahuan ini menjelaskan tentang Gugatan, Penyelesaian, hak hukum Anda, manfaat
apa saja yang ada, siapa saja yang berhak, dan bagaimana Anda dapat menerima manfaat apabila
Anda berhak mendapatkannya. Tujuan Surat Pemberitahuan ini juga untuk memberi tahu
Anda tentang Sidang Dengar Pendapat (Fairness Hearing) yang akan diselenggarakan oleh
Pengadilan untuk mempertimbangkan keadilan, kewajaran, dan kecukupan Penyelesaian dan
untuk mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Kelompok (atas nama Penasihat
Hukum semua Penggugat) atas pemberian ongkos pengacara dan biaya litigasi dari Dana
Penyelesaian.
3.

Apa saja definisi yang digunakan dalam Surat Pemberitahuan ini?
Surat Pemberitahuan ini mencakup, dengan cara mengacu, referensi dalam Ketentuan dan
Perjanjian Penyelesaian dengan: Bank of America, tertanggal 1 Oktober 2015 (“Penyelesaian
Bank of America”); Barclays, tertanggal 30 September 2015 (“Penyelesaian Barclays”); BTMU,
tertanggal 14 Februari 2017 (“Penyelesaian BTMU”); BNP Paribas, tertanggal 1 Oktober 2015
(“Penyelesaian BNP Paribas”); Citigroup, tertanggal 1 Oktober 2015 (“Penyelesaian Citigroup”);
Deutsche Bank AG, tertanggal 29 September 2017 (“Penyelesaian Deutsche Bank”); Goldman
Sachs, tertanggal 1 Oktober 2015 (“Penyelesaian Goldman Sachs”); HSBC, tertanggal
30 September 2015 (“Penyelesaian HSBC”); JPMorgan, tertanggal 1 Oktober 2015
(“Penyelesaian JPMorgan”); Morgan Stanley, tertanggal 28 Juli 2017 (“Penyelesaian Morgan
Stanley”); RBC, tertanggal 27 Juli 2017 (“Penyelesaian RBC”); RBS, tertanggal 2 Oktober 2015
(“Penyelesaian RBS”); Société Générale, tertanggal 27 Juli 2017 (“Penyelesaian Soc Gen”);
Standard Chartered, tertanggal 27 Juli 2017 (“Penyelesaian Standard Chartered”); dan UBS,
tertanggal 1 Oktober 2015 (“Penyelesaian UBS”) (secara keseluruhan disebut “Penyelesaian” atau
“Perjanjian Penyelesaian”).
Perjanjian Penyelesaian dan Peraturan Persetujuan Awal Pengadilan ini di-posting di situs web
Administrator Gugatan di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM (“Situs Web Penyelesaian”).
Semua istilah yang diawali dengan huruf kapital, namun tidak dijelaskan, memiliki arti yang
sama seperti yang tercantum dalam Perjanjian Penyelesaian dan Peraturan Persetujuan Awal
Pengadilan. Untuk kemudahan pengacuan, beberapa definisi utama dijelaskan sebagai berikut
ini:


“Kurs Benchmark FX”, secara bersama-sama, memiliki arti: (i) kurs tetap
WM/Reuters, termasuk kurs spot penutupan London pada pukul 16.00 ; (ii) kurs
acuan FX European Central Bank (“ECB”), termasuk kurs ECB yang ditetapkan
pada pukul 13.15 waktu London; (iii) kurs penyelesaian harian Chicago
Mercantile Exchange (“CME”), termasuk kurs yang ditetapkan pada pukul 14.00
Zona Waktu Tengah Amerika (Central Time); dan (iv) semua kurs benchmark,
tetap, atau acuan FX.



“Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX” adalah semua instrumen FX yang
tercantum untuk diperdagangkan (trading) melalui bursa, termasuk, namun tidak
terbatas pada, future FX dan opsi pada future FX.
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4.



“Instrumen FX” adalah transaksi spot FX, forward FX, swap FX, future FX, opsi
FX, dan instrumen FX lainnya atau transaksi FX yang nilai trading atau
penyelesaiannya terkait dengan kurs FX.



“Perdagangan FX” adalah perdagangan Instrumen FX dan Instrumen yang
Diperdagangkan di Bursa FX, dengan cara perdagangan (trading) apa pun juga
yang terjadi atau dilakukan, atau keputusan untuk menahan penawaran dan
tawaran, terkait dengan Instrumen FX atau Instrumen yang Diperdagangkan di
Bursa FX.



“Anggota Kelompok Penyelesaian” adalah Seseorang yang merupakan anggota
salah satu Kelompok Penyelesaian dan tidak mengecualikan dirinya atau
gugatannya secara tepat waktu dan sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
oleh Pengadilan.



“Kelompok Penyelesaian” adalah “Kelompok Penyelesaian Langsung” dan
“Kelompok Penyelesaian Bursa Saja”. Kelompok Penyelesaian Langsung dan
Kelompok Penyelesaian Bursa Saja dijelaskan sebagai jawaban dari Pertanyaan 7
berikut ini.

Apa Perkara dalam Gugatan ini?
Secara umum, Penggugat Wakil Kelompok menyatakan bahwa Tergugat berkonspirasi untuk
menetapkan harga dalam pasar FX yang melanggar Bagian 1 dan 3 Sherman Antitrust Act
(Undang-Undang Antitrust Sherman), 15 U.S.C. §§1, 3, dan bahwa Tergugat memanipulasi
pasar FX yang melanggar Undang-Undang Bursa Komoditas, 7 U.S.C. §§1, dan seterusnya.
Penggugat Wakil Kelompok menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan dengan berbagai cara
yang berbeda.
Penggugat Wakil Kelompok menyatakan bahwa Tergugat berkonspirasi untuk menetapkan Kurs
Benchmark FX yang dibayarkan oleh anggota Kelompok Penyelesaian. Kurs Benchmark FX
adalah kurs yang diterbitkan pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari dan harga yang
ditawarkan Tergugat, dan tergugat melakukan transaksi dengan anggota Kelompok Penyelesaian
dengan harga tersebut. Kurs Benchmark FX yang paling banyak digunakan adalah Kurs Spot
Penutupan WM/Reuters, yakni untuk pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan,
ditetapkan pada pukul 16.00 waktu London menggunakan harga tengah perdagangan aktual yang
dilakukan di pasar untuk tempat tertentu antara pukul 15.59.30 hingga 16.00.30 waktu London.
Penggugat Wakil Kelompok menyatakan bahwa Tergugat saling berbagi informasi peraturan dan
perdagangan rahasia untuk mengkoordinasikan posisi dan strategi perdagangan agar dapat
memanipulasi dan menetapkan Kurs Benchmark FX.
Penggugat Wakil Kelompok menyatakan bahwa Tergugat berkonspirasi untuk menetapkan
spread yang ditawarkan Tergugat ke anggota Kelompok Penyelesaian. Seperti yang dijelaskan
dalam Third Consolidated Amended Class Action Complaint (Gugatan Kelompok yang Diubah
Terkonsolidasi Ketiga) (“Gugatan”), spread adalah selisih antara kurs di mana Tergugat
mengindikasikan akan membeli mata uang dan kurs di mana Tergugat akan menjual mata uang.
Penggugat Wakil Kelompok menyatakan bahwa Tergugat berdiskusi dan menyepakati spread
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melalui komunikasi melalui ruang obrolan online dan media lain. Dugaan konspirasi penetapan
spread diperkirakan mengurangi persaingan di pasar FX dan secara tidak wajar meningkatkan
spread, sehingga Tergugat membeli mata uang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan
jika tidak ada dugaan konspirasi, menjual mata uang dengan harga lebih tinggi dibandingkan jika
tidak ada dugaan konspirasi, dan menawarkan spread yang kurang kompetitif dibandingkan jika
tidak ada dugaan kolusi.
Penggugat Wakil Kelompok juga menyatakan bahwa Tergugat berkonspirasi dalam upaya
memicu stop loss dan limit order klien, membuat limit order klien berada pada level yang lebih
baik daripada harga limit order, order klien front-run, dan lebih lanjut menetapkan harga dengan
praktik “banging the close” (yakni segera memecah order klien besar menjadi beberapa
perdagangan kecil sebelum dan selama penetapan Kurs Benchmark FX), “painting the screen”
(melakukan transaksi palsu dengan pelaku perdagangan lain untuk memanipulasi kurs bursa),
dan terlibat dalam taktik lain seperti yang dijelaskan dalam Gugatan.
Penggugat Wakil Kelompok menuduh bahwa, akibat tindakan ini, anggota Kelompok
Penyelesaian telah membayar harga supra-kompetitif untuk transaksi FX. Tergugat menolak
tuduhan Penggugat Wakil Kelompok bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan.
Anda dapat memperoleh informasi selengkapnya terkait tuduhan tertentu dalam Gugatan ini
dengan meninjau Gugatan tersebut, yang tersedia di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.
5.

Mengapa Penyelesaian ini diadakan?
Penggugat Wakil Kelompok dan Penasihat Hukum Kelompok berkeyakinan bahwa anggota
Kelompok Penyelesaian telah dirugikan akibat tindakan Tergugat, seperti yang dijelaskan dalam
Gugatan. Masing-masing Tergugat menolak tuduhan material yang dibuat oleh Penggugat Wakil
Kelompok dalam Gugatan, yakin bahwa gugatan tidak memiliki dasar yang sah, dan yakin
bahwa gugatan Penggugat Wakil Kelompok akan ditolak sebelum persidangan, saat persidangan,
atau saat banding. Pengadilan belum memutuskan untuk memenangkan Penggugat Wakil
Kelompok atau Tergugat yang Melakukan Penyelesaian. Namun, Penasihat Hukum Kelompok
menyelenggarakan mediasi secara terpisah dengan masing-masing Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian untuk mencapai solusi Gugatan yang telah dirundingkan. Penggugat Wakil
Kelompok dan Tergugat yang Melakukan Penyelesaian berkeyakinan bahwa Penyelesaian
tersebut sama-sama menguntungkan Kelompok Penyelesaian dan Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian. Kedua belah pihak tidak hanya dapat menghindari risiko dan biaya pengadilan
yang akan berlangsung lama, ketidakpastian proses hukum pra-persidangan, persidangan, dan
banding, namun juga, jika disetujui, mereka akan mengizinkan Anggota Kelompok Penyelesaian,
yang mengajukan gugatan, untuk menerima beberapa kompensasi, dan tidak ada risiko tidak
menerima apa-apa pada akhirnya. Penggugat Wakil Kelompok dan Penasihat Hukum Kelompok
berpendapat bahwa Penyelesaian ini merupakan keputusan terbaik untuk semua Kelompok
Penyelesaian.
Tergugat yang Melakukan Penyelesaian telah setuju untuk membayar sejumlah $2.310.275.000
(“Dana Penyelesaian”) secara tunai untuk Kelompok Penyelesaian. Jika Penyelesaian disetujui,
Dana Penyelesaian, plus bunga yang didapat mulai dari tanggal penyelesaian tersebut disepakati,
dikurangi biaya terkait pemberitahuan Kelompok Penyelesaian, administrasi gugatan, dan biaya
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serta ongkos pengacara (“Dana Penyelesaian Bersih”) akan dibagikan kepada semua Anggota
Kelompok yang Melakukan Penyelesaian yang mengajukan Formulir Gugatan yang sah.
Penggugat Wakil Kelompok mengembangkan model pendahuluan, yang memperkirakan bahwa
potensi ganti rugi yang diperoleh Kelompok Penyelesaian dari semua Tergugat saat persidangan,
sekitar $8 miliar hingga $10 miliar sebelum naik tiga kali lipat (trebling). Dana Penyelesaian
sebesar $2.310.275.000 tersebut mewakili 23% hingga 29% dari kisaran kerugian ini. Besar ganti
rugi ini tidak didiskon untuk risiko litigasi, besar kerugian didasarkan pada data informasi dan
transaksi yang diterima hingga saat ini, dan dapat berubah sesuai penerimaan data informasi atau
data transaksi tambahan.
Perjanjian Penyelesaian mengakui hak Kelompok Penyelesaian untuk mendapatkan keseluruhan
jumlah ganti rugi terhadap Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian, yang terus berusaha
menyelesaikan Gugatan Kelompok di Pengadilan, berdasarkan tanggung jawab bersama dan
masing-masing (setelah offset post-trebling untuk jumlah penyelesaian tersebut). Tergugat yang
Melakukan Penyelesaian tidak berpendapat bahwa Penggugat Wakil Kelompok akan menang di
persidangan (seandainya mereka berhasil mendapatkan pengakuan kelompok dan permohonan
putusan tanpa proses pengadilannya diterima), sehingga Tergugat yang Melakukan Penyelesaian
yakin bahwa anggota Kelompok Penyelesaian tidak akan menerima apa-apa.
Jika Penyelesaian disetujui, maka Tergugat yang Melakukan Penyelesaian tidak akan menjadi
tergugat lagi dalam Gugatan, namun Gugatan akan terus mengarah pada Tergugat yang Tidak
Melakukan Penyelesaian. Jika Penyelesaian tidak disetujui, maka Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian akan tetap menjadi tergugat dalam Gugatan, dan Penggugat Wakil Kelompok akan
terus melanjutkan gugatannya terhadap Tergugat yang Melakukan Penyelesaian dan Tergugat
yang Tidak Melakukan Penyelesaian.
6.

Bagaimana Penyelesaian ini mempengaruhi gugatan terhadap Tergugat yang Tidak
Melakukan Penyelesaian?
Gugatan Penggugat Wakil Kelompok terhadap Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian
akan terus diajukan dan disiapkan untuk persidangan, baik Penyelesaian disetujui maupun tidak.
Jika ganti rugi tersebut diputuskan harus dibayar oleh Tergugat yang Tidak Melakukan
Penyelesaian, maka Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian tersebut dapat berusaha
mengurangi jumlah ganti rugi Penyelesaian; semua pengurangan tidak akan mempengaruhi
pemulihan anggota kelompok berdasarkan Penyelesaian tersebut. Temuan Pengadilan di setiap
persetujuan Penyelesaian atau pernyataan Kelompok Penyelesaian tidak akan berpengaruh pada
putusan Pengadilan tentang mosi mendatang yang melibatkan Tergugat yang Tidak Melakukan
Penyelesaian, termasuk mosi untuk menyatakan kelompok lain dalam Gugatan.
PIHAK YANG MENDAPATKAN UANG DARI PENYELESAIAN INI

7.

Bagaimana saya akan tahu apakah saya Anggota Kelompok?
Pada tahap awal, Pengadilan telah menyetujui dua Kelompok Penyelesaian dalam Peraturan
Persetujuan Awal Pengadilan.

11

Pertama, Kelompok Penyelesaian Langsung didefinisikan sebagai:
Semua Orang yang, antara 1 Januari 2003 hingga 15 Desember 2015, melakukan
transaksi Instrumen FX secara langsung dengan Tergugat, induk langsung atau
tidak langsung, anak perusahaan, atau divisi Tergugat, Pihak yang Dibebaskan,
atau ko-konspirator jika Orang tersebut berdomisili di Amerika Serikat atau
wilayahnya atau, jika berdomisili di luar Amerika Serikat atau wilayahnya,
melakukan transaksi Instrumen FX di Amerika Serikat atau Wilayahnya.
Kedua, Kelompok Penyelesaian Bursa Saja didefinisikan sebagai:
Semua Orang yang, antara 1 Januari 2003 hingga 15 Desember 2015, melakukan
transaksi Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX jika Orang tersebut
berdomisili di Amerika Serikat atau wilayahnya atau, jika berdomisili di luar
Amerika Serikat atau wilayahnya, melakukan transaksi Instrumen yang
Diperdagangkan di Bursa FX di bursa AS.
Tidak setiap orang yang sesuai dengan deskripsi tersebut akan menjadi anggota di salah satu
Kelompok Penyelesaian. Lihat Pertanyaan 8 untuk pembahasan tentang pengecualian dari
Kelompok Penyelesaian.
Istilah “Instrumen FX” dan “Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX” dinyatakan dalam
Pertanyaan 3. Contoh Instrumen FX termasuk transaksi spot FX, forward FX, swap FX, dan opsi
FX tanpa melalui bursa (“OTC”). Contoh Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX
mencakup kontrak future FX dan opsi pada kontrak future FX; instrumen ini diperdagangkan di
bursa, misalnya Chicago Mercantile Exchange (“CME”) atau ICE Futures U.S. (“ICE Futures”).
Meskipun Anda tidak melakukan transaksi Instrumen FX apa pun dengan Tergugat yang
Melakukan Penyelesaian, Anda mungkin menjadi anggota salah satu Kelompok Penyelesaian
jika, antara 1 Januari 2003 hingga 15 Desember 2015, Anda melakukan transaksi Instrumen FX
dengan Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian atau jika Anda melakukan transaksi
Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX; transaksi tersebut sah untuk mengajukan gugatan
berdasarkan Penyelesaian, asalkan Anda berdomisili di Amerika Serikat atau, jika Anda
berdomisili di luar Amerika Serikat, transaksi dilakukan di Amerika Serikat. Jika Anda adalah
Anggota Kelompok, kecuali jika Anda memilih untuk tidak mengupayakan Penyelesaian, maka
Anda akan membebaskan semua gugatan terhadap Tergugat yang Melakukan Penyelesaian dan
Pihak yang Dibebaskan lainnya terkait perdagangan Anda dengan Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian dan Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian. Anda tidak akan membebaskan
gugatan apa pun terhadap Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian.
8.

Apakah terdapat pengecualian untuk dapat ikut serta dalam salah satu Kelompok
Penyelesaian?
Ya. Anda tidak tercakup dalam Kelompok Penyelesaian mana pun jika Anda:



seorang Tergugat;
Pihak yang Dibebaskan;
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ko-konspirator;
petugas, direktur, atau karyawan dari Tergugat, Pihak yang Dibebaskan, atau
ko-konspirator;
sebuah entitas di mana Tergugat, Pihak yang Dibebaskan, atau ko-konspirator
memiliki hak pemegang saham mayoritas (kepentingan pengendali);
sebuah afiliasi, wakil hukum, ahli waris, atau yang mendapatkan pelimpahan
dari Tergugat, Pihak yang Dibebaskan, ko-konspirator, atau orang yang
bertindak atas nama mereka; atau
seorang petugas pengadilan yang memimpin Gugatan Kelompok ini atau
anggota keluarga langsungnya atau staf pengadilan, atau anggota juri yang
ditetapkan untuk Gugatan ini.

Namun, “Sarana Investasi”, yang berarti setiap perusahaan investasi atau dana investasi terpusat,
termasuk namun tidak terbatas pada, kelompok reksadana, reksadana yang diperdagangkan di
bursa, dana di perusahaan reksadana, dan dana lindung nilai, jika Tergugat memiliki atau
mungkin memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung atau afiliasinya dapat bertindak
sebagai penasihat investasi, namun Tergugat, atau afiliasinya masing-masing, bukan pemilik
mayoritas atau tidak memiliki kepentingan keuntungan mayoritas, tidak dikecualikan dari
Kelompok Penyelesaian.
9.

Apa cakupan geografis dari perdagangan yang termasuk dalam Penyelesaian?
Jika Anda berdomisili di Amerika Serikat (atau wilayahnya), maka semua transaksi Instrumen
FX Anda yang diperdagangkan secara langsung dengan Tergugat dan Instrumen yang
Diperdagangkan di Bursa FX memenuhi syarat jika dilakukan selama Periode Kelompok
Penyelesaian, di mana pun transaksi berlangsung. Sejauh entitas yang berdomisili di AS
melakukan transaksi di luar negeri melalui anak perusahaan atau afiliasi yang tidak berdomisili
di AS, maupun entitas hukum asing lainnya, maka entitas tersebut dianggap tidak berdomisili di
AS berdasarkan Penyelesaian tersebut.
Jika Anda berdomisili di luar Amerika Serikat, maka transaksi atas Instrumen FX Anda yang
diperdagangkan secara langsung dengan Tergugat dan atas Instrumen yang Diperdagangkan di
Bursa FX memenuhi syarat jika transaksi tersebut dilakukan di Amerika Serikat selama Periode
Kelompok Penyelesaian.

10.

Apakah saya dapat menjadi anggota dua Kelompok Penyelesaian?
Tidak. Jika Anda memenuhi syarat sebagai anggota dari Kelompok Penyelesaian Langsung dan
Kelompok Penyelesaian Bursa Saja, Anda akan dianggap sebagai anggota Kelompok
Penyelesaian Langsung. Hal ini karena Kelompok Penyelesaian Bursa Saja secara jelas dibatasi
untuk mengecualikan individu yang masuk dalam Kelompok Penyelesaian Langsung.
Jumlah pembayaran Anda menurut Penyelesaian tidak tergantung pada keanggotaan Anda
terhadap Kelompok Penyelesaian. Menurut Rencana Distribusi, anggota dari kedua Kelompok
Penyelesaian akan diperlakukan setara. Anda dapat meninjau Rencana Distribusi untuk
mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang bagaimana Dana Penyelesaian akan dialokasikan
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Penyelesaian.
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.
11.

Rencana

Distribusi

ada

di

Saya tidak yakin apakah saya termasuk.
Jika Anda masih tidak yakin apakah Anda termasuk, Anda dapat meminta bantuan. Anda dapat
menghubungi nomor telepon bebas pulsa 1-888-582-2289 (jika menelepon dari luar Amerika Serikat
atau Kanada, hubungi 1-330-333-7253) atau kunjungi WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM untuk
mendapatkan informasi selengkapnya. Atau, Anda dapat mengisi dan mengembalikan Formulir
Gugatan secara tepat waktu untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat.
MANFAAT PENYELESAIAN

12.

Apa yang didapat dari Penyelesaian?
Tergugat yang Melakukan Penyelesaian secara kolektif telah membayar dana sebesar
$2.310.275.000 (“Dana Penyelesaian”) yang akan dicairkan bagi Kelompok Penyelesaian dan
untuk membayar biaya dan pengeluaran yang disetujui pengadilan, jika Perjanjian Penyelesaian
disetujui. Sebagian Dana Penyelesaian sebesar $1.250.000 telah ditetapkan untuk membayar
biaya pemberitahuan Kelompok Penyelesaian dan administrasi gugatan (“Dana Pemberitahuan
dan Administrasi”). Sejauh biaya tersebut melampaui jumlah Dana Pemberitahuan dan
Administrasi, maka biaya tersebut akan dibayar dari sisa Dana Penyelesaian.
Nilai Dana Penyelesaian Bersih tidak akan kurang dari $1.894.425.500 (82% dari Dana
Penyelesaian) setelah semua ongkos, biaya, dan pengeluaran dikurangi (jika biaya dan
pengeluaran tersebut disetujui oleh Pengadilan). Lihat Pertanyaan 27 untuk informasi lebih lanjut
tentang aplikasi Penasihat Kelompok untuk biaya pengacara dan penggantian biaya. Dana
Penyelesaian Bersih akan dibagi di antara Anggota Kelompok Penyelesaian yang menyerahkan
Formulir Gugatan yang valid sebelum 22 Maret 2018 (“Penuntut yang Sah”), sesuai Rencana
Distribusi.
Tergugat yang Melakukan Penyelesaian juga telah setuju untuk bekerja sama secara wajar demi
Penggugat Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok Penyelesaian. Kewajiban kerja sama
Tergugat yang Melakukan Penyelesaian mencakup, sesuai dengan perintah Pengadilan dan
undang-undang yang berlaku, menyerahkan data transaksi, menyerahkan semua dokumen yang
sebelumnya diserahkan ke badan-badan pemerintahan tertentu yang menyelidiki tuduhan
kesalahan di pasar FX, menyediakan informasi dan saksi untuk membuktikan keaslian dokumen,
dan menyediakan saksi untuk wawancara, deposisi, dan kesaksian di pengadilan. Ketentuan
Kerja Sama tidak akan kedaluwarsa hingga tujuh tahun setelah persetujuan awal Penyelesaian
atau tanggal saat putusan akhir dalam Gugatan dilaksanakan terhadap semua Tergugat dan tidak
ada lagi sisa hak untuk banding, mana pun yang lebih lama. Penasihat Hukum Kelompok yakin
bahwa Ketentuan Kerja Sama telah dan akan terus membantu penuntutan lanjutan dari Gugatan
terhadap Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian.
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13.

Bagaimana saya akan mendapatkan pembayaran?
Bila Anda adalah anggota dari salah satu Kelompok Penyelesaian dan tidak mengecualikan diri,
Anda berhak mengajukan Formulir Gugatan untuk menerima bagian uang Anda dari Dana
Penyelesaian Bersih. Formulir Gugatan disertakan dengan Surat Pemberitahuan ini. Anda juga
dapat
memperoleh
Formulir
Gugatan
dengan
mengunjungi
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM atau dengan menghubungi nomor telepon bebas pulsa
Administrator Gugatan di 1-888-582-2289 (jika menelepon dari luar Amerika Serikat atau
Kanada, hubungi 1-330-333-7253).
Baca petunjuknya dengan cermat, isi Formulir Gugatan, sertakan semua dokumen yang diminta
formulir tersebut, tanda tangani, dan masukkan dokumen dengan Administrator Gugatan.
Formulir Gugatan memberi dua opsi untuk mengajukan gugatan menurut Perjanjian
Penyelesaian.








Opsi 1 adalah Opsi Perkiraan Gugatan. Menurut Opsi 1, Administrator
Gugatan akan memperkirakan volume transaksi Anda yang memenuhi syarat
dengan menggunakan data yang diserahkan oleh Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian. Opsi Perkiraan Gugatan tidak tersedia bagi Anda jika
melakukan perdagangan hanya dengan Tergugat yang Tidak Melakukan
Penyelesaian.
Opsi 2 adalah Opsi Gugatan Berdokumen. Menurut Opsi 2, Anda akan
menyerahkan data dan dokumen dari transaksi Anda yang memenuhi syarat
dengan menggunakan templat data elektronik yang tersedia pada Situs Web
Penyelesaian, dan Administrator Gugatan akan memperkirakan volume
transaksi Anda yang memenuhi syarat dengan menggunakan data dan
dokumen yang Anda serahkan.
Jika Anda melakukan perdagangan menggunakan pialang utama atau meminta
manajer aset/investasi melakukan perdagangan atas nama Anda, atau jika
Anda melakukan perdagangan di jaringan komunikasi elektronik (“ECN”)
dengan pelaksanaan anonim, sebaiknya pilih Opsi 2 karena ketentuan
penamaan dalam data Tergugat yang Melakukan Penyelesaian mungkin tidak
mendukung Administrator Gugatan dalam mengidentifikasi semua volume
transaksi Anda yang memenuhi syarat.
Perhatikan bahwa para Penuntut yang pernah bertransaksi atas Instrumen yang
Diperdagangkan di Bursa FX harus menyerahkan dokumen dari transaksi
tersebut, meskipun mereka memilih Opsi 1.

Untuk informasi lebih rinci tentang kedua opsi pengajuan gugatan, Anda dapat mengkaji
Rencana Distribusi, yang tersedia di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM atau dengan
menghubungi nomor telepon bebas pulsa Administrator Gugatan di 1-888-582-2289 (jika
menelepon dari luar Amerika Serikat atau Kanada, hubungi 1-330-333-7253).
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Formulir Gugatan harus dikirim melalui pos yang berstempel paling lambat tanggal 22 Maret 2018,
atau secara elektronik melalui WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM pada atau sebelum
pukul 23.59 waktu Bagian Timur Amerika pada 22 Maret 2018.
Setelah pengajuan dan penerimaan Formulir Gugatan Anda yang tepat waktu, Administrator
Gugatan akan mengirim “Konfirmasi Penerimaan Gugatan”, yang akan menyatakan penerimaan
Formulir Gugatan Anda dan akan memberitahukan langkah-langkah penting berikutnya.
Pada 1 April 2018, Administrator Gugatan akan memulai penyebaran “Pemberitahuan Penilaian
Gugatan” kepada Penuntut. Pemberitahuan Penilaian Gugatan akan berisi informasi tentang
“Jumlah Partisipasi yang Memenuhi Syarat” dan dasar untuk penghitungan Administrator
Gugatan. Penjelasan tentang Jumlah Partisipasi yang Memenuhi Syarat tersedia pada Pertanyaan
14 dan merupakan istilah yang didefinisikan dalam Rencana Distribusi. Pemberitahuan Penilaian
Gugatan juga akan berisi informasi tentang cara mengalihkan gugatan dari Gugatan Opsi 1 (Opsi
Perkiraan Gugatan) ke Gugatan Opsi 2 (Opsi Gugatan Berdokumen), atau sebaliknya, dan
tenggat waktu untuk melakukannya.


Bila, pada contoh pertama, Anda memilih Opsi 1 (Opsi Perkiraan Gugatan), Anda harus
menerima perkiraan Administrator Gugatan tanpa modifikasi, atau bila Anda tidak setuju
dengan perkiraan Administrator Gugatan, Anda akan diberi kesempatan untuk
mengajukan gugatan Anda menurut Opsi 2 (Opsi Gugatan Berdokumen). Menurut
Opsi 1, Anda tidak boleh menambahkan perkiraan Administrator Gugatan dengan catatan
Anda. Jika Anda memutuskan untuk mengajukan ulang gugatan dengan Opsi 2, maka
Anda akan diminta menyerahkan dokumen yang diperlukan pada Bagian D, dan jika
berlaku, Bagian E pada Formulir Gugatan dalam waktu 30 hari setelah diterbitkannya
Pemberitahuan Penilaian Gugatan. Jika Anda memilih untuk mengajukan ulang gugatan
dengan Opsi 2, maka Anda akan secara otomatis menerima nilai yang lebih tinggi dari
kedua perkiraan.



Jika pada contoh pertama Anda memilih Opsi 2 (Opsi Gugatan Berdokumen), setelah
menerima perkiraan Administrator Gugatan, Anda dapat memilih untuk mengajukan
gugatan dengan Opsi 1 (Opsi Perkiraan Gugatan) dalam waktu 30 hari sejak tanggal
penerbitan Pemberitahuan Penilaian Gugatan. Menurut Opsi 1, Anda tidak boleh
menambahkan perkiraan Administrator Gugatan dengan catatan Anda. Jika Anda
memilih untuk mengajukan ulang gugatan dengan Opsi 1, maka Anda akan secara
otomatis menerima nilai yang lebih tinggi dari kedua perkiraan.

Simpan semua dokumen terkait transaksi Anda dalam Instrumen FX dan Instrumen yang
Diperdagangkan di Bursa FX selama periode 1 Januari 2003 hingga 15 Desember 2015
untuk digunakan dalam mengajukan Formulir Gugatan. Memiliki dokumen mungkin
penting dalam mengajukan dan memperkuat gugatan yang berhasil.
14.

Berapa jumlah pembayaran untuk saya?
Saat ini, tidak diketahui dengan pasti jumlah yang akan diterima oleh setiap Penuntut yang Sah
dari Dana Penyelesaian Bersih atau kapan pembayaran akan dilakukan. Jumlah pembayaran
Anda akan ditentukan oleh Rencana Distribusi, bila rencana tersebut disetujui atau oleh rencana
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distribusi
lain
yang
disetujui
Pengadilan.
Rencana
Distribusi
tersedia
di
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM atau dengan menghubungi nomor telepon bebas pulsa
Administrator Gugatan di 1-888-582-2289 (bila menelepon dari luar Amerika Serikat atau
Kanada, hubungi 1-330-333-7253).
Menurut Rencana Distribusi, Administrator Gugatan pertama-tama akan menentukan volume
transaksi layak para Anggota Kelompok pada berbagai produk efek, seperti transaksi spot FX,
forward FX, opsi FX OTC, future FX, dan opsi-opsi future FX (“Volume Transaksi
Penyelesaian”). Kemudian, sebuah model yang memperkirakan nilai gugatan kepada Anggota
Kelompok yang bersifat relatif terhadap satu sama lain akan diterapkan. Model tersebut
menerapkan pembobotan pada karakteristik perdagangan tertentu, misalnya pasangan mata uang
dan ukuran perdagangan, untuk menghasilkan jumlah gugatan potensial masing-masing Penuntut
(“Jumlah Partisipasi yang Memenuhi Syarat”).
Dana Penyelesaian Bersih (jumlah yang tersisa setelah dikurangi biaya penasihat hukum, litigasi,
administrasi gugatan, serta biaya dan pengeluaran lain yang disetujui Pengadilan) akan
didistribusikan kepada semua Penuntut yang Sah. Jika Pengadilan menyetujui Penyelesaian,
maka uang tidak akan dikembalikan kepada Tergugat yang Melakukan Penyesuaian.
Distribusi Dana Penyelesaian Bersih akan didasarkan pada tiga kategori resolusi pembayaran.
Semua Penuntut yang mengajukan Formulir Gugatan yang valid minimal akan menerima
“Pembayaran De Minimis” sebesar $15. “Pembayaran Otomatis” sebesar $150 akan berlaku
untuk Penuntut yang perkiraan kompensasinya sebesar $150 atau kurang (namun lebih dari $15).
Penuntut yang perkiraan kompensasinya lebih dari $150 akan menerima kompensasi dengan
“Pembayaran Bersama Pro Rata” berdasarkan persentase Jumlah Partisipasi yang Memenuhi
Syarat Penuntut dibandingkan dengan total semua Jumlah Partisipasi yang Memenuhi Syarat
Penuntut. Baca Rencana Distribusi untuk informasi lebih rinci tentang kategori resolusi
pembayaran.
Pengadilan sebelumnya telah menyetujui Rencana Distribusi, namun masih harus menentukan
apakah akan menyetujui Rencana Distribusi pada atau setelah Sidang Dengar Pendapat (dibahas
pada Pertanyaan 15).
15.

Kapan saya akan menerima pembayaran?
Pengadilan akan mengadakan Sidang Dengar Pendapat pada 23 Mei 2018 pukul 16.00 untuk
menentukan apakah akan menyetujui Penyelesaian dan Rencana Distribusi. Jika Pengadilan
menyetujui Penyelesaian dan Rencana Distribusi, mungkin akan ada banding setelahnya.
Terkadang butuh waktu satu tahun atau lebih hingga proses banding berakhir. Mohon bersabar;
pembaruan status akan di-posting di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.

16.

Apa yang harus saya lakukan setelah mengajukan Formulir Gugatan?
Setelah Anda mengajukan Formulir Gugatan, Administrator Gugatan akan mengevaluasi
Formulir Gugatan Anda untuk menentukan apakah Anda telah menyediakan informasi yang
memadai untuk memvalidasi keanggotaan Anda dalam Kelompok Penyelesaian dan jumlah
klaim Anda. Bila Administrator Gugatan menentukan bahwa Formulir Gugatan Anda kurang
atau cacat, maka ia akan menghubungi Anda. Bila setelahnya Anda menyediakan informasi yang
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memuaskan Administrator Gugatan sehubungan dengan keabsahan gugatan, maka Anda tidak
perlu melakukan apa-apa lagi. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan, maka Penasihat Hukum
Kelompok akan menyerahkannya ke Pengadilan sebelum distribusi Dana Penyelesaian Bersih,
dan Pengadilan akan mengambil keputusan akhir atas keabsahan gugatan Anda.
Simpan semua dokumen terkait transaksi Anda dalam Instrumen FX dan Instrumen yang
Diperdagangkan di Bursa FX selama periode 1 Januari 2003 hingga 15 Desember 2015
untuk digunakan dalam mengajukan Formulir Gugatan. Memiliki dokumen mungkin
penting dalam mengajukan dan memperkuat gugatan yang berhasil.
17.

Apa yang harus saya lakukan agar dapat menerima pembayaran?
Kecuali jika Anda mengecualikan diri, Anda tetap merupakan Anggota Kelompok Penyelesaian
Gugatan. Artinya, Anda tidak dapat menuntut, atau menjadi bagian dari gugatan lain mengenai
Gugatan yang Dilepaskan dalam Gugatan terhadap salah satu dari Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian ini atau salah satu dari Pihak yang Dibebaskan. Pada Tanggal Berlaku Efektif,
Penggugat Wakil Kelompok dan semua Anggota Kelompok Penyelesaian, atas nama mereka
sendiri dan setiap Pihak yang Membebaskan, akan dianggap memiliki, dan dengan pemberlakuan
Keputusan Akhir akan telah, sepenuhnya, pada akhirnya, dan selamanya mengesampingkan,
melepaskan, membebaskan, dan mengeluarkan semua Gugatan yang Dilepaskan terhadap
masing-masing Pihak yang Dibebaskan, tanpa mempertimbangkan apakah Anggota Kelompok
Penyelesaian tersebut menjalankan atau menyerahkan Formulir Gugatan.
Istilah yang diawali dengan huruf kapital dalam paragraf ini didefinisikan dalam Perjanjian
Penyelesaian, Peraturan Persetujuan Awal, atau Pemberitahuan ini. Untuk kemudahan
pengacuan, istilah-istilah tertentu disalin di bawah ini:


“Pihak yang Dibebaskan” berarti setiap Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian dan masing-masing induk langsung dan tidak langsung
(termasuk perusahaan induk), anak perusahaan, afiliasi (semuanya
sebagaimana ditetapkan dalam Aturan 12b-2 SEC yang diumumkan sesuai
dengan Securities Exchange Act of 1934 (Undang-Undang Pasar
Modal 1934)), divisi, pendahulu, penerus, dan setiap pejabat, direktur,
karyawan, agen, pengacara, perwakilan hukum atau perwakilan lainnya,
wali, ahli waris, pelaksana, administrator, penasihat, dan orang yang
ditunjuk di masa lalu, saat ini, dan masa mendatang. Pihak yang Dibebaskan
tidak mencakup Orang lain yang sebelumnya disebutkan dalam Gugatan.



“Pihak yang Dibebaskan” berarti, secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, para Penggugat Wakil Kelompok dan setiap Anggota Kelompok, atas
nama diri mereka sendiri dan masing-masing pejabat, direktur, pemegang
saham, agen, karyawan, perwakilan hukum atau perwakilan lainnya, mitra,
rekanan, wali, perusahaan induk, anak perusahaan, divisi, afiliasi, ahli waris,
pelaksana, pengelola, pembeli, pengganti, penerus, dan yang diberi
wewenang dari masa lalu, sekarang, dan akan datang, apakah mereka
menolak penyelesaian yang tercantum dalam Penyelesaian atau tidak, dan
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apakah mereka mengajukan gugatan untuk mendapatkan pembayaran dari
Dana Penyelesaian bersih atau tidak.


“Gugatan yang Dilepaskan” berarti setiap dan semua bentuk gugatan,
termasuk “Gugatan yang Tidak Dikenal”, sebagaimana didefinisikan dalam
Penyelesaian, sebab tindakan, gugatan silang, gugatan balasan, tagihan,
tanggung jawab, permintaan, penghakiman, tuntutan, kewajiban, utang,
kompensasi, hak pemulihan, atau tanggung jawab untuk semua jenis
kewajiban (bagaimanapun namanya), baik kelompok maupun perorangan,
berdasarkan hukum atau kesetaraan, atau timbul menurut undang-undang
dasar, undang-undang, regulasi, pengaturan, kontrak, atau jenis lain apa pun,
untuk ongkos, biaya, penalti, denda, utang, pengeluaran, biaya pengacara,
dan kerugian, kapan pun timbul, dan kewajiban jenis apa pun (termasuk
gabungan dan beberapa), dikenal maupun tidak dikenal, dicurigai atau tidak
dicurigai, ditegaskan atau tidak ditegaskan, yang timbul dari, atau berkaitan
dengan cara apa pun dengan, segala tindakan yang dituduhkan, atau yang
dapat dituduhkan, dalam dan timbul dari predikat faktual Tindakan, atau
segala keluhan atau permohonan yang diubah di dalamnya, dari awal waktu
hingga Tanggal Berlaku Efektif, yang akan dianggap mencakup, namun
tidak terbatas pada: (i) komunikasi terkait Instrumen FX, Perdagangan FX,
atau Kurs Benchmark FX, antara Pihak yang Dibebaskan dan dealer FX
mana pun atau peserta lain dalam konspirasi yang dituduhkan dalam
Gugatan melalui ruang obrolan online, pesan instan, E-mail, atau sarana
lain; (ii) persetujuan, pengaturan, atau pemahaman terkait Instrumen FX,
Perdagangan FX, atau Kurs Benchmark FX, antara Pihak yang Dibebaskan
dan dealer FX atau peserta lain dalam konspirasi yang dituduhkan di dalam
Gugatan melalui ruang obrolan online, pesan instan, E-mail, atau sarana
lain; (iii) berbagi atau pertukaran informasi pelanggan antara Pihak yang
Dibebaskan dan dealer FX atau peserta lain dalam konspirasi yang
dituduhkan di dalam Gugatan – termasuk, namun tidak terbatas pada,
identitas pelanggan, pola perdagangan, transaksi, posisi bersih, pencegahan
atau penghentian kerugian (stop losses atau barrier option), penetapan harga,
atau spread terkait Instrumen FX, Perdagangan FX, atau Kurs Benchmark
FX; (iv) penetapan, kalkulasi, manipulasi, atau penggunaan kurs tetap
WM/Reuters, termasuk kurs spot penutupan London pukul 16.00, dan
perdagangan yang mungkin mempengaruhi kurs tersebut; (v) penetapan,
kalkulasi, manipulasi, atau penggunaan kurs acuan ECB FX, termasuk kurs
EcB yang Ditetapkan pada pukul 13.15 waktu London; (vi) penetapan,
kalkulasi, manipulasi, atau penggunaan kurs penyelesaian harian CME; (vii)
penetapan, kalkulasi, atau penggunaan segala benchmark FX lainnya,
termasuk kurs tetap benchmark, kurs penyelesaian benchmark, atau kurs
acuan benchmark; (viii) penetapan, kalkulasi, komunikasi, manipulasi, atau
penggunaan harga, spread, atau kurs dari Instrumen FX atau Instrumen
Berbasis Bursa FX; dan (ix) pertukaran informasi pelanggan atau informasi
rahasia yang dipegang Tergugat yang Melakukan Penyelesaian mana pun
antara Pihak yang Dibebaskan dan dealer FX lainnya atau peserta lain mana
pun dalam konspirasi yang dituduhkan dalam Gugatan terkait dengan
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penetapan, kalkulasi, manipulasi, atau penggunaan segala harga, spread,
atau kurs FX.
Persetujuan Penyelesaian berarti segala gugatan tertentu yang dikecualikan dari definisi Gugatan
yang Dilepaskan; gugatan-gugatan tersebut mencakup:
(i) gugatan “pandangan terakhir” yang berkaitan dengan penundaan yang
mungkin terjadi yang terdapat dalam platform perdagangan algoritmik atau
elektronik [milik Tergugat yang Melakukan Penyelesaian] yang terjadi pada
pemesanan spot yang menurun [dari Tergugat yang Melakukan
Penyelesaian] atau permintaan untuk berdagang, termasuk perdagangan
pada jaringan komunikasi elektronik, yang diserahkan berdasarkan harga
[Tergugat yang Melakukan Penyelesaian] yang dikutip atau ditampilkan
pada pasar efek di luar bursa, terlepas dari apa pun yang bertentangan di
dalam dokumen ini; dan (ii) gugatan berdasarkan pada transaksi yang
dijalankan hanya di luar Amerika Serikat dan timbul menurut undangundang asing milik Pihak atau Orang yang Membebaskan yang berdomisili
di luar Amerika Serikat.
Dengan tetap menjadi Anggota Kelompok Penyelesaian, Anda tidak melepaskan satu pun dari
gugatan terhadap Tergugat yang Tidak Melakukan Penyelesaian.
18.

Bagaimana kalau saya tidak melakukan apa-apa?
Anda secara otomatis menjadi anggota Kelompok Penyelesaian bila Anda memenuhi salah satu
deskripsi Kelompok Penyelesaian. Namun, bila Anda tidak mengisi Formulir Gugatan secara
tepat waktu, Anda tidak akan menerima pembayaran apa pun dari Penyelesaian tersebut. Anda
akan terikat oleh keputusan Pengadilan masa lalu dan masa mendatang, termasuk putusan
mengenai Penyelesaian dan pelepasan Penyelesaian. Kecuali jika Anda mengecualikan diri,
Anda tidak akan dapat memulai tuntutan, melanjutkan proses gugatan, atau menjadi bagian dari
gugatan lain terhadap Tergugat yang Melakukan Penyelesaian atau Pihak yang Dibebaskan
berdasarkan Gugatan yang Dilepaskan. Lihat Pertanyaan 17 untuk deskripsi Gugatan yang
Dilepaskan.
MENGECUALIKAN DIRI ANDA DARI PENYELESAIAN

19.

Bagaimana jika saya tidak ingin ikut serta dalam Kelompok Penyelesaian?
Bila Anda adalah anggota salah satu Kelompok Penyelesaian, tidak ingin tetap berada dalam
Kelompok Penyelesaian tersebut, dan tidak menginginkan pembayaran dari Penyelesaian, maka
Anda harus mengambil langkah-langkah untuk mengecualikan diri dari Penyelesaian tersebut.
Hal ini juga terkadang disebut sebagai “memilih tidak ikut” dalam kelompok.
Bila Anda mengambil tindakan mengecualikan diri Anda dari Kelompok Penyelesaian di mana
Anda semestinya merupakan anggota, Anda akan bebas menuntut sendiri Tergugat yang
Melakukan Penyelesaian mana pun atau Pihak yang Dilepaskan mana pun untuk gugatangugatan yang sedang diselesaikan oleh Penyelesaian. Namun, Anda tidak akan menerima uang
dari Penyelesaian, dan Penasihat Kelompok tidak akan lagi mewakili Anda dalam kaitannya
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dengan segala gugatan terhadap Tergugat yang Melakukan Penyelesaian. Namun, Penasihat
Kelompok akan terus mewakili Anda dalam litigasi yang sedang berjalan terhadap Tergugat
yang Tidak Melakukan Penyelesaian. Jika Anda mengecualikan diri dari Kelompok Penyelesaian
tempat Anda menjadi anggota, maka Anda akan mengecualikan diri dari 15 Penyelesaian
yang ada.
Jika ingin menerima uang dari Penyelesaian, jangan kecualikan diri Anda. Anda harus mengisi
Formulir Gugatan agar dapat menerima pembayaran dari Penyelesaian.
20.

Bagaimana saya mengecualikan diri saya?
Anda dapat mengecualikan diri dengan mengirimkan “Permohonan Pengecualian” tertulis
kepada Administrator Gugatan. Permohonan Pengecualian harus: (i) tertulis; (ii) ditandatangani
oleh Orang tersebut (yang didefinisikan sebagai individu atau entitas yang mengajukan gugatan)
atau perwakilannya yang sah; (iii) menyebutkan nama, alamat, dan nomor telepon Orang
tersebut; (iv) menyertakan bukti keanggotaan dalam Kelompok Penyelesaian; (v) nomor ID
Penuntut pada Formulir Gugatan Orang tersebut, jika diterima; dan (vi) mencantumkan
pernyataan bertanda tangan bahwa “Dengan ini saya/kami memohon agar saya/kami
dikecualikan dari Penyelesaian di “In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust
Litigation” (Dalam kasus hukum Litigasi Antitrust Kurs Benchmark Valuta Asing) atau
padanannya yang substantif.
Bukti keanggotaan dalam Kelompok Penyelesaian terdiri dari: (i) bukti bahwa Orang yang
mengajukan gugatan terlibat dalam Instrumen FX secara langsung dengan Tergugat atau pihak
yang terkait dengan Tergugat atau perdagangan Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX;
dan (ii) bukti bahwa Orang yang memperdagangkan Instrumen FX atau Instrumen yang
Diperdagangkan di Bursa FX tersebut (1) berdomisili di Amerika Serikat atau (2) bila
berdomisili di luar Amerika Serikat, bahwa transaksi Instrumen FX dilakukan di Amerika
Serikat atau Instrumen yang Diperdagangkan di Bursa FX yang dimaksud diperdagangkan pada
bursa yang berlokasi di Amerika Serikat. Bukti tersebut mungkin terdiri dari konfirmasi
perdagangan, laporan transaksi atau pernyataan akun, atau dokumen-dokumen lain yang
membuktikan keanggotaan dalam Kelompok Penyelesaian.
Anda tidak dapat mengecualikan diri melalui telepon atau email. Anda harus melakukannya
secara tertulis melalui pos. Agar sah, Permohonan Pengecualian Anda harus berstempel pos
paling lambat 7 Februari 2018, dan dikirimkan ke:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
Permohonan Pengecualian yang tidak menyertakan semua informasi tersebut di atas, yang tidak
disertai tanda tangan yang sesuai, yang dikirimkan ke alamat selain yang disebutkan di atas, atau
yang tidak dikirimkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan dianggap tidak sah dan
Orang yang mengajukan permohonan yang tidak sah tersebut akan menjadi Anggota Kelompok
Penyelesaian dan akan terikat oleh Penyelesaian, bila disetujui.
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Semua Orang yang mengajukan Permohonan Pengecualian yang sah dan tepat waktu dengan
cara yang ditetapkan di atas tidak akan memiliki hak dalam Penyelesaian, tidak akan berbagi
dalam distribusi Dana Penyelesaian Bersih, dan tidak akan terikat oleh Penyelesaian. Orangorang tersebut tidak akan terhalangi dari keikutsertaan dalam penyelesaian di masa mendatang,
bila ada, atau keikutsertaan dalam kelompok-kelompok litigasi terdaftar apa saja dalam Gugatan
di masa depan.
21.

Apabila saya tidak mengecualikan diri saya, dapatkah nantinya saya menuntut Tergugat yang
Melakukan Penyelesaian dan Pihak yang Dibebaskan lainnya untuk perkara yang sama?
Tidak. Kecuali jika Anda mengecualikan diri, Anda melepaskan segala hak untuk menuntut
Tergugat yang Melakukan Penyelesaian dan Pihak yang Dibebaskan lainnya untuk gugatan yang
diselesaikan dengan Penyelesaian Gugatan ini. Bila Anda memutuskan untuk mengecualikan
diri, keputusan Anda akan berlaku hanya kepada Tergugat yang Melakukan Penyelesaian dan
Pihak yang Dibebaskan lainnya. Keputusan Anda tidak akan berlaku pada kelompok lain mana
pun yang mungkin disahkan oleh Pengadilan dalam kaitannya dengan Tergugat yang Tidak
Melakukan Penyelesaian, atau kelompok penyelesaian lain yang mungkin disetujui oleh
Pengadilan.

22.

Apabila saya mengecualikan diri, dapatkah saya memperoleh uang dari Penyelesaian?
Tidak. Anda tidak akan mendapat uang dari Penyelesaian bila Anda mengecualikan diri.

23.

Apabila saya mengecualikan diri dari Penyelesaian, masih dapatkah saya mengajukan
keberatan?
Tidak. Bila Anda mengecualikan diri, Anda bukan lagi anggota Kelompok Penyelesaian dan
tidak boleh mengajukan keberatan atas segala aspek Penyelesaian.
MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PENYELESAIAN

24.

Bagaimana saya menyampaikan pendapat saya kepada Pengadilan tentang Penyelesaian?
Jika Anda adalah anggota salah satu Kelompok Penyelesaian dan tidak mengecualikan diri, maka
Anda dapat memberitahukan pendapat Anda kepada pihak Pengadilan tentang Penyelesaian.
Anda dapat menyatakan keberatan atas semua atau bagian mana pun dari Penyelesaian, Rencana
Distribusi, dan/atau permohonan biaya penasihat hukum dan litigasi. Anda dapat memberi alasan
mengapa menurut Anda Pengadilan hendaknya menyetujuinya atau tidak. Pengadilan akan
mempertimbangkan pandangan Anda.
Jika ingin mengajukan keberatan, Anda harus melakukannya secara tertulis. Keberatan tertulis
Anda harus: (i) menunjukkan nama kasus (In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust
Litigation, No. 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y.)); (ii) menyatakan nama, alamat, dan nomor
telepon Anda; (iii) menyatakan apakah Anda atau pengacara Anda berniat hadir dalam Sidang
Dengar Pendapat (meskipun kehadiran Anda tidak diperlukan bagi Pengadilan untuk
mempertimbangkan pandangan Anda tentang Penyelesaian); (iv) memberikan bukti bahwa Anda
adalah anggota salah satu Kelompok Penyelesaian (lihat Pertanyaan 20 untuk keterangan tentang
cara membuktikan keanggotaan Anda dalam Kelompok Penyelesaian); dan (v) menunjukkan
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dasar spesifik atas keberatan Anda, termasuk alasan mengapa Anda ingin hadir dan didengar
dalam Sidang Dengar Pendapat (lihat Pertanyaan 30 untuk keterangan tentang cara memohon
berbicara dalam Sidang Dengar Pendapat), serta semua dokumen atau tulisan yang Anda ingin
agar dipertimbangkan oleh Pengadilan.
Anda tidak dapat menyatakan keberatan melalui telepon atau email. Anda harus melakukannya
secara tertulis dan melalui pos. Agar dipertimbangkan oleh Pengadilan, keberatan Anda harus
dikirimkan melalui pos, berstempel pos paling lambat 7 Februari 2018 ke alamat berikut:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
Administrator Gugatan akan menyampaikan keberatan Anda kepada Penasihat Kelompok, yang
selanjutnya akan mengajukan keberatan Anda dengan Pengadilan. Bila Anda tidak menyerahkan
keberatan Anda dengan sah dan secara tepat waktu, pandangan Anda tidak akan
dipertimbangkan oleh Pengadilan atau pengadilan kasasi mana pun.
25.

Apa perbedaan antara mengajukan keberatan dan mengecualikan diri?
Menyatakan keberatan adalah memberitahukan kepada Pengadilan bahwa Anda tidak puas
dengan suatu hal terkait Penyelesaian. Anda dapat menyatakan keberatan atas Penyelesaian
hanya bila Anda tetap menjadi Anggota salah satu Kelompok Penyelesaian dan tidak
mengecualikan diri dari Penyelesaian. Mengecualikan diri dari Penyelesaian adalah
memberitahukan kepada pengadilan bahwa Anda tidak ingin menjadi bagian dari Penyelesaian
atau Kelompok Penyelesaian. Bila Anda mengecualikan diri, Anda tidak memiliki hak
menyatakan keberatan atas Penyelesaian karena tidak berdampak lagi kepada Anda.
PENGACARA YANG MEWAKILI ANDA

26.

Apakah saya memiliki pengacara dalam kasus ini?
Pengadilan telah menunjuk pengacara yang tersebut di bawah ini untuk mewakili Anda dan
Kelompok Penyelesaian dalam Gugatan ini:
Michael D. Hausfeld
Hausfeld LLP
1700 K Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Telepon: 202-540-7200
mhausfeld@hausfeld.com

Christopher M. Burke
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
Telepon: 619-233-4565
cburke@scott-scott.com

Pengacara ini disebut Penasihat Kelompok. Penasihat Kelompok boleh memohon kepada
Pengadilan untuk mendapatkan pembayaran biaya penasihat hukum dan litigasi dari Dana
Penyelesaian. Anda dengan begitu tidak akan mendapat tagihan untuk layanan Penasihat
Kelompok. Bila Anda ingin diwakili oleh pengacara Anda sendiri, Anda boleh menyewa
pengacara dengan biaya sendiri.
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27.

Bagaimana pengacara akan dibayar?
Hingga saat ini, Penasihat Kelompok belum dibayar biaya penasihat hukum atau diberi
pengganti untuk semua biaya tunai. Semua ongkos dan biaya penasihat hukum akan diberikan
hanya sebagaimana disetujui oleh Pengadilan dalam jumlah yang ditentukan agar adil dan wajar.
Penyelesaian menentukan bahwa Penasihat Kelompok boleh memohon kepada Pengadilan untuk
pemberian biaya penasihat hukum dan penggantian biaya dari Dana Penyelesaian. Sebelum
12 Januari 2018, Penasihat Kelompok akan memberikan biaya pengacara serta penggantian biaya
litigasi, yang totalnya tidak melebihi 18% dari Dana Penyelesaian.
Ini hanya ringkasan dari permohonan biaya penasihat hukum dan litigasi. Segala mosi yang
mendukung permohonan tersebut dapat dilihat di Situs Web Penyelesaian setelah diajukan pada
12 Januari 2018. Setelah tanggal tersebut, jika Anda ingin mengkaji berkas mosi, Anda dapat
melakukannya dengan melihat berkas ini di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.
Pengadilan akan mempertimbangkan mosi tersebut untuk biaya penasihat hukum dan litigasi
pada atau setelah Sidang Dengar Pendapat.
SIDANG DENGAR PENDAPAT DI PENGADILAN

28.

Kapan dan di mana Pengadilan akan memutuskan untuk menyetujui Penyelesaian?
Pengadilan akan mengadakan Sidang Dengar Pendapat pada 23 Mei 2018 pukul 16.00 di
United States District Court for the Southern District of New York (Pengadilan Distrik Amerika
Serikat untuk Distrik Selatan New York), Thurgood Marshall United States Courthouse,
40 Foley Square, New York, New York 10007. Sidang Dengar Pendapat boleh dipindahkan ke
tanggal atau waktu yang lain tanpa pemberitahuan kepada Anda. Meskipun tidak perlu hadir, jika
merencanakannya, Anda harus memeriksa WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM sebelum
membuat rencana perjalanan.
Pada Sidang Dengar Pendapat, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penyelesaian
tersebut adil, wajar, dan memadai. Pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah menyetujui
Rencana Distribusi dan permohonan biaya penasihat hukum dan litigasi. Bila ada keberatan,
Pengadilan akan mempertimbangkannya pada saat ini. Kami tidak tahu berapa lama Sidang
Dengar Pendapat akan berlangsung atau kapan Pengadilan akan membuat keputusannya.
Keputusan Pengadilan boleh dimintakan banding.

29.

Apakah saya harus menghadiri Sidang di Pengadilan?
Tidak. Penasihat Kelompok akan menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh Pengadilan.
Namun, Anda boleh hadir dengan biaya sendiri. Bila Anda menyatakan keberatan, Anda tidak
harus datang ke Pengadilan untuk membicarakannya. Selama Anda mengirimkan keberatan
tertulis melalui pos, Pengadilan akan mempertimbangkannya. Anda juga boleh menyewa
pengacara Anda sendiri untuk hadir, namun Anda tidak harus melakukannya.
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30.

Bolehkah saya berbicara dalam Sidang Dengar Pendapat di Pengadilan?
Anda boleh meminta izin Pengadilan untuk berbicara di Sidang Dengar Pendapat di Pengadilan.
Jika Anda ingin menghadiri Sidang Dengar Pendapat untuk menyatakan keberatan (baik sendiri
maupun melalui pengacara yang disewa dengan biaya Anda sendiri), Anda harus mengajukan
keberatan tertulis dan menyertakan permohonan Anda (atau jika berlaku, permohonan
pengacara) dalam keberatan Anda untuk diizinkan berbicara pada Sidang Dengar Pendapat.
Anda tidak dapat meminta berbicara pada Sidang Dengar Pendapat melalui telepon atau email.
Anda harus melakukannya secara tertulis dan melalui pos. Keberatan Anda dan, bilamana
berlaku, permohonan izin untuk berbicara pada Sidang Dengar Pendapat harus dikirimkan
melalui pos, berstempel pos paling lambat 7 Februari 2018 ke alamat berikut:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
Administrator Gugatan akan menyampaikan keberatan dan permohonan Anda untuk berbicara
pada sidang Dengar Pendapat di Pengadilan kepada Penasihat Kelompok, yang kemudian akan
mengajukannya dengan Pengadilan.
MENDAPATKAN INFORMASI LEBIH LANJUT

31.

Bagaimana saya dapat memperoleh informasi lebih lanjut?
Surat Pemberitahuan ini merangkum Perjanjian Penyelesaian dan Rencana Distribusi. Rincian
selengkapnya ada dalam Perjanjian Penyelesaian dan Rencana Distribusi, yang tersedia untuk
Anda kaji di WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. Situs Web Penyelesaian juga memiliki
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan lazim tentang Penyelesaian, Formulir Gugatan, dan
informasi lain untuk membantu Anda menentukan apakah Anda anggota salah satu Kelompok
Penyelesaian dan apakah Anda berhak mendapatkan pembayaran. Anda juga dapat menghubungi
nomor telepon bebas pulsa1-888-582-2289 (jika menghubungi dari luar Amerika Serikat atau
Kanada, hubungi 1-330-333-7253) atau kirimkan surat ke Administrator Gugatan di:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
**** Jangan hubungi Pengadilan atau Kantor Kepaniteraan terkait Surat
Pemberitahuan ini atau untuk mendapatkan informasi tambahan.****

TERTANGGAL: 29 September 2017

ATAS PERINTAH PENGADILAN
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