UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK (CURTEA DISTRICTUALĂ S.U.A.,
DISTRICTUL DE SUD AL NEW YORK-ULUI)

CU PRIVIRE LA LITIGIUL ANTITRUST ÎN
MATERIE DE RATE DE REFERINŢĂ ALE
CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR

Nr. 1:13-cv-07789-LGS

NOTIFICARE ASUPRA TRANZACŢIILOR ÎN URMA ACŢIUNII COLECTIVE
VĂ RUGĂM CITIŢI PREZENTA NOTIFICARE ÎN ÎNTREGIME ŞI CU ATENŢIE.
PREZENTA NOTIFICARE A FOST AUTORIZATĂ DE O CURTE FEDERALĂ A
STATELOR UNITE. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ POT FI AFECTATE DE
PROCEDURILE ACESTEI ACŢIUNI. PREZENTA NOTIFICARE VĂ INFORMEAZĂ
ASUPRA DREPTURILOR ŞI OPŢIUNILOR DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA
ACEASTĂ ACŢIUNE, INCLUSIV CEEA CE TREBUIE SĂ FACEŢI ÎN CAZUL ÎN
CARE DORIŢI SĂ VI SE ATRIBUIE O PARTE DIN VENITURILE OBŢINUTE ÎN
BAZA TRANZACŢIILOR. PENTRU A REVENDICA DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ
ASUPRA UNEI PĂRŢI DIN ACESTE VENITURI, ESTE NECESAR SĂ TRIMITEŢI
PRIN POŞTĂ O DOVADĂ VALABILĂ A PRETENŢIEI ŞI DESISTAREA SAU SĂ O
DEPUNEŢI ELECTRONIC LA SAU ÎNAINTE DE 22 MARTIE 2018, DATA POŞTEI.
Către: Toate persoanele care în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 şi 15 decembrie 2015 au
încheiat:
1) unul sau mai multe instrumente FX în mod direct cu Pârâtul, Partea degrevată, societăţi terţe
ale acestuia, societate-mamă, filială sau divizie directă sau indirectă a Pârâtului, sau cu un
complice, în condiţiile în care aceste Persoane au avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în
teritoriile acestora, sau – în cazul în care au avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a
teritoriilor acestora – au tranzacţionat unul sau mai multe instrumente FX în Statele Unite sau în
teritoriile acestora; SAU
2) unul sau mai multe instrumente FX tranzacţionate la bursă, în condiţiile în care aceste
Persoane au avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora, sau – în cazul în care
au avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – au tranzacţionat unul sau
mai multe instrumente FX tranzacţionate la o bursă din Statele Unite.
Termenii cu majuscule din aceste paragrafe, precum şi alţi termeni cu majuscule, sunt explicaţi
sau definiţi mai jos la Întrebările 3, 7 şi 17.
Această Notificare asupra Tranzacţiilor în urma Acţiunii Colective („Notificare”) este
emisă în conformitate cu Regula 23 din cadrul Federal Rules of Civil Procedure (Regulile
de procedură civilă federală) şi pe baza unui ordin emis de United States District Court for
the Southern District of New York (Curtea Districtuală a S.U.A. pentru Districtul de Sud al
New York-ului – „Curtea”). Nu reprezintă poştă electronică nedorită, publicitate sau o
solicitare din partea unui avocat. Nu aţi fost acţionat în instanţă.

Prezenta Notificare a fost tradusă în următoarele limbi: franceză, germană, indoneziană,
italiană, japoneză, coreeană, poloneză, chineză tradiţională, chineză simplificată, spaniolă,
rusă, portugheză, română şi vietnameză. Versiunile traduse ale prezentei Notificări sunt
disponibile pe site-ul WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM („Pagina de internet a
tranzacţiei”).
Scopul acestei Notificări este de a vă informa în privinţa procesului civil în curs privind acţiunea
colectivă propusă („Acţiunea”) şi a tranzacţiilor obţinute în urma Acţiunii („Tranzacţii” sau
„Acorduri de Tranzacţie”) cu următorii „Pârâţi – parte contractuală în Tranzacţie”:
1. Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., şi Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Incorporated („Bank of America”);
2. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. („BTMU”);
3. Barclays Bank PLC şi Barclays Capital Inc. („Barclays”);
4. BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp.,
şi BNP Prime Brokerage, Inc. („BNP Paribas”);
5. Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp, şi Citigroup Global Markets Inc.
(„Citigroup”);
6. Deutsche Bank AG și Deutsche Bank Securities Inc. („Deutsche Bank”)
7. The Goldman Sachs Group, Inc. şi Goldman, Sachs & Co. („Goldman Sachs”);
8. HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc.,
HSBC Bank USA, N.A., şi HSBC Securities (USA) Inc. („HSBC”);
9. JPMorgan Chase & Co. şi JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan”);
10. Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC şi Morgan Stanley & Co.,
International PLC („Morgan Stanley”);
11. RBC Capital Markets LLC („RBC”);
12. The Royal Bank of Scotland Group PLC, The Royal Bank of Scotland PLC şi
RBS Securities Inc. („RBS”);
13. Société Générale („Soc Gen”);
14. Standard Chartered Bank („Standard Chartered”); şi
15. UBS AG, UBS Group AG, şi UBS Securities LLC („UBS”).
Aţi primit prezenta Notificare deoarece apăreţi înregistrat ca fiind un membru al uneia din
Clasele admisibile în Tranzacţie în această Acţiune, dat fiind faptul că aţi tranzacţionat unul sau
mai multe instrumente FX sau instrumente FX tranzacţionate la bursă ce constituie tranzacţionări
eligibile conform condiţiilor Tranzacţiei.
Curtea a numit avocaţii enumeraţi mai jos să vă reprezinte pe dumneavoastră şi Clasele
admisibile în Tranzacţie în această Acţiune:
Christopher M. Burke
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
Telefon: 619-233-4565
cburke@scott-scott.com

Michael D. Hausfeld
Hausfeld LLP
1700 K Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Telefon: 202-540-7200
mhausfeld@hausfeld.com
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Acţiunea susţine că Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie şi Credit Suisse Group AG,
Credit Suisse AG şi Credit Suisse Securities (USA) LLC („Credit Suisse”sau „Pârâtul care nu
este parte contractuală în Tranzacţie” şi, în mod colectiv, cu Pârâţii – parte contractuală în
Tranzacţie, „Pârâţii”) au conspirat să fixeze preţurile în piaţa de schimb valutar („FX”),
încălcând astfel prevederile articolelor 1 şi 3 din Sherman Antitrust Act (Legea Sherman
antitrust), 15 U.S.C. §§1, 3. Acţiunea susţine că Pârâţii au întreprins acţiuni de manipulare cu
referire la piaţa FX, încălcând astfel prevederile Legii privind bursele de mărfuri
(Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§1) şi următoarele. Pârâţii neagă faptul că acuzaţiile aduse
împotriva acestora în timpul procesului sunt îndreptăţite.
Curtea a aprobat în prealabil Tranzacţiile încheiate cu Bank of America, BTMU, Barclays,
BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley,
RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered şi UBS. Pentru a soluţiona toate Pretenţiile desistate
împotriva tuturor Părţilor degrevate, Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie au convenit să
plătească o sumă totală în valoare de 2.310.275.000 USD. Valoarea Tranzacţiei, inclusiv orice
fonduri plătite ca participare la costurile de notificare şi administrare, agreată de fiecare Pârât –
parte contractuală în Tranzacţie este:
Pârâţi – parte contractuală în
Tranzacţie
BTMU
Bank of America
Barclays
BNP Paribas
Citigroup
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
JPMorgan
Morgan Stanley
RBC
RBS
Soc Gen
Standard Chartered
UBS
Totalul tranzacţiilor

Suma
10.500.000 USD
187.500.000 USD
384.000.000 USD
115.000.000 USD
402.000.000 USD
190.000.000 USD
135.000.000 USD
285.000.000 USD
104.500.000 USD
50.000.000 USD
15.500.000 USD
255.000.000 USD
18.000.000 USD
17.200.000 USD
141.075.000 USD
2.310.275.000 USD

Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie au convenit de asemenea să coopereze în mod
rezonabil, incluzând prezentarea probelor confirmative în favoarea Grupului de reclamanţi şi a
Membrilor clasei admisibile în Tranzacţie („Dispoziţii de cooperare”). Avocatul Grupului
consideră că Dispoziţiile de cooperare au ajutat şi vor continua să ajute Grupul de reclamanţi în
revendicarea pretenţiilor în Acţiunea împotriva Pârâtului care nu este parte contractuală în
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Tranzacţie, care neagă toate acuzaţiile aduse împotriva lui. Prin participarea la Tranzacţii,
Membrii Clasei admisibile în Tranzacţie nu renunţă la pretenţiile faţă de Pârâtul care nu este
parte contractuală în Tranzacţie.
Următorul tabel conţine un rezumat al drepturilor şi opţiunilor dumneavoastră cu referire la
Tranzacţii. Mai multe informaţii detaliate despre drepturile şi opţiunile dumneavoastră se
regăsesc în Acordurile de tranzacţie şi Planul de alocare, toate acestea fiind disponibile pe pagina
WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM („Pagina de internet a tranzacţiei”).
DREPTURILE LEGALE ŞI OPŢIUNILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACESTE
TRANZACŢII
Faceţi parte automat din Clasa admisibilă în Tranzacţie în cazul
în care vă potriviţi descrierii Clasei admisibile în Tranzacţie.
Totuşi, în cazul în care nu depuneţi o cerere de despăgubire în
timp util, nu veţi primi nicio sumă de bani din veniturile
NU FACEŢI NIMIC
obţinute din Tranzacţii. Sunteţi obligat să vă supuneţi deciziilor
anterioare şi viitoare ale Curţii, incluzând decizii cu privire la
Tranzacţii, în cazul aprobării acestora, şi decizii cu privire la
acordarea lor, dar nu veţi fi eligibil pentru a primi plăţi din
Tranzacţii. A se vedea Întrebarea 18.
Sunteţi eligibil pentru a primi o parte din Fondul net al
tranzacţiei în cazul în care completaţi şi depuneţi o dovadă
valabilă a pretenţiei solicitate şi desistare („Formular pentru
solicitarea de despăgubiri”) până cel târziu la data de
22 martie 2018. În cazul în care depuneţi Formularul pentru
DEPUNEREA UNUI
solicitarea de despăgubiri, veţi continua să faceţi parte din
FORMULAR PENTRU
Clasa admisibilă în Tranzacţie dacă sunteţi un membru al
SOLICITAREA DE
acestei clase. Sunteţi obligat să vă supuneţi deciziilor anterioare
DESPĂGUBIRI
şi viitoare ale Curţii, incluzând decizii cu privire la Tranzacţii,
în cazul aprobării acestora, şi decizii cu privire la acordarea lor.
În cazul în care nu depuneţi un Formular pentru solicitarea de
despăgubiri, nu veţi primi nicio plată din Tranzacţii. A se vedea
Întrebarea 13.
Pentru a vă auto-exclude din Tranzacţii, trebuie să depuneţi o
cerere scrisă până la data de 7 februarie 2018. În cazul autoAUTO-EXCLUDEREA excluderii, Tranzacţiile – în cazul aprobării acestora – sau deciziile
DIN TRANZACŢII
cu privire la acordarea lor nu au caracter angajant faţă de
dumneavoastră şi nu veţi fi eligibil pentru acordarea de
despăgubiri provenite din Tranzacţii. A se vedea Întrebările 19-23.
Pentru a putea ridica obiecţii faţă de Tranzacţii, trebuie să
depuneţi o cerere scrisă adresată Administratorului pretenţiilor
RIDICAREA DE
până la data de 7 februarie 2018. Administratorul pretenţiilor va
OBIECŢII FAŢĂ DE
prezenta obiecţiile dumneavoastră Avocatului grupului, care le
TRANZACŢII
va depune la dosar. Pentru a putea ridica obiecţii, trebuie să fiţi
şi să rămâneţi în cadrul unei Clase admisibile în Tranzacţie. A
se vedea Întrebările 24 şi 25.
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DREPTURILE LEGALE ŞI OPŢIUNILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACESTE
TRANZACŢII
Puteţi solicita Curţii permisiunea de a vorbi în timpul Audierii
de echitate cu privire la Tranzacţii prin includerea unei astfel de
solicitări scrise în ridicarea de obiecţii, pe care trebuie să o
PARTICIPAREA LA
depuneţi la Administratorul pretenţiilor până la data de
AUDIEREA DE
7 februarie 2018. Administratorul pretenţiilor va prezenta
ECHITATE
solicitarea dumneavoastră Avocatului grupului, care o va
depune la dosar. Audierea de echitate este programată pentru
23 mai 2018 la ora 16:00. A se vedea Întrebările 28-30.
REPREZENTAREA
Puteţi să optaţi pentru reprezentarea printr-un avocat ales de
PRINTR-UN AVOCAT
dumneavoastră, suportând cheltuielile. A se vedea Întrebările
PROPRIU
26, 29 şi 30.
Aceste drepturi şi opţiuni precum şi termenele limită de a le exercita sunt explicate în prezenta
Notificare.
****În cazul în care alegeţi să depuneţi o plângere, vă acordaţi consimţământul de a
divulga şi de a renunţa la orice protecţie acordată de secretul bancar aplicabil sau de orice
lege referitoare la confidenţialitatea datelor sau orice formă similară de protecţie a
confidenţialităţii referitoare la, şi instruiţi Pârâtul (Pârâţii) care este (sunt) parte în
Tranzacţie aplicabil(i) să divulge, informaţiile şi datele dumneavoastră de tranzacţie
privind tranzacţionările dumneavoastră cu instrumente FX cu unul sau mai mulţi Pârâţi
care sunt parte în Tranzacţie şi tranzacţionările dumneavoastră cu instrumente FX
tranzacţionate la bursă în perioada dintre 1 ianuarie 2003 şi 15 decembrie 2015, care pot fi
folosite în procesul de administrare a pretenţiilor. Dacă este aplicabil, vă acordaţi, de
asemenea, consimţământul de a divulga oricare din şi toate documentele care relevă
tranzacţionările dumneavoastră cu sau deţinerea de instrumente FX tranzacţionate la
bursă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 şi 15 decembrie 2015, care ar putea fi
obţinute de la terţi, incluzând, dar nelimitându-se la, firmă/firme de brokeraj, FCM(-uri),
CME şi ICE, care pot fi folosite în procesul de administrare a pretenţiilor. În cazul în care
alegeţi să ridicaţi obiecţii faţă de Tranzacţii sau să vă retrageţi din acestea, obiecţiile şi
excluderile depuse în instanţă vor dezvălui public identitatea dumneavoastră.****
CE CONŢINE PREZENTA NOTIFICARE
CUPRINS
Pagina
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INFORMAŢII DE BAZĂ
1.

Ce este un proces colectiv?
O acţiune colectivă reprezintă un proces în cadrul căruia unul sau mai mulţi reclamanţi
reprezentativi (în cazul de faţă, Grupul de reclamanţi) iniţiază o acţiune împotriva pârâţilor, în
nume propriu şi în numele altor persoane aflate într-o situaţie asemănătoare (de ex.: un colectiv),
care au pretenţii similare faţă de pârâţi. Reclamanţii reprezentativi, curtea şi avocaţii desemnaţi
să reprezinte grupul care a înaintat acţiunea colectivă au cu toţii responsabilitatea de a se asigura
că interesele tuturor membrilor claselor sunt reprezentate în mod corespunzător.
Foarte important, membrii grupului NU răspund în mod individual pentru onorariile avocaţiale
sau cheltuielile de judecată. În cadrul unei acţiuni colective, onorariile avocaţiale şi cheltuielile
de judecată sunt plătite din fondul tranzacţiilor (sau suma acordată de către Curte pentru
cheltuielile de judecată) şi trebuie să fie aprobate de către Curte. În cazul în care nu se acordă
despăgubiri în numele grupului, avocaţii nu vor fi plătiţi.
În momentul în care un reclamant reprezentativ se constituie ca parte în cadrul unei înţelegeri cu
un pârât în numele unui grup, cum este cazul acestor Tranzacţii cu Pârâţii – parte contractuală în
Tranzacţie, Curtea va solicita ca membrii clasei admisibile în tranzacţie să fie notificaţi cu privire
la înţelegerea respectivă şi să li se dea posibilitatea de a fi audiaţi. Curtea va susţine apoi o
audiere (numită audiere de echitate) pentru a determina, printre altele, dacă tranzacţia propusă
este corectă, rezonabilă şi adecvată.

2.

De ce am primit această Notificare?
Aţi primit prezenta Notificare deoarece aţi solicitat-o sau apăreţi înregistrat ca fiind membru al
uneia din Clasele admisibile în Tranzacţie. În calitate de potenţial membru al uneia din Clasele
admisibile în Tranzacţie, dumneavoastră aveţi dreptul de a cunoaşte Tranzacţiile propuse cu
Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie înainte de decizia Curţii cu privire la aprobarea
Tranzacţiilor.
Prezenta Notificare explică Acţiunea, Tranzacţiile, drepturile dumneavoastră legale, ce beneficii
sunt disponibile, cine este eligibil pentru a le primi şi ce trebuie să întreprindeţi pentru a primi o
parte din beneficii, în cazul în care sunteţi şi dumneavoastră eligibil. Scopul prezentei Notificări
este totodată de a vă informa cu privire la Audierea de echitate susţinută de Curte pentru a
determina caracterul corect, rezonabil şi adecvat al Tranzacţiilor şi de a considera solicitarea
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Avocatului grupului (în numele tuturor reclamanţilor) de a acorda onorarii avocaţiale şi cheltuieli
de judecată din Fondul Tranzacţiei.
3.

Care sunt definiţiile folosite în această Notificare?
Prezenta Notificare include prin trimitere definiţiile regăsite în Prevederile şi acordurile de
tranzacţie cu: Bank of America, din data de 1 octombrie 2015 („Tranzacţia cu
Bank of America”); Barclays, din data de 30 septembrie 2015 („Tranzacţia cu Barclays”);
BTMU, din data de 14 februarie 2017 („Tranzacţia cu BTMU”); BNP Paribas, din data de
1 octombrie 2015 („Tranzacţia cu BNP Paribas”); Citigroup, din data de 1 octombrie 2015
(„Tranzacţia cu Citigroup”); Deutsche Bank AG, din data de 29 septembrie 2017 („Tranzacţia cu
Deutsche Bank”); Goldman Sachs, din data de 1 octombrie 2015 (Tranzacţia cu „Goldman
Sachs”); HSBC, din data de 30 septembrie 2015 („Tranzacţia cu HSBC”); JPMorgan, din data de
1 octombrie 2015 („Tranzacţia cu JPMorgan”); Morgan Stanley, din data de 28 iulie 2017
(„Tranzacţia cu Morgan Stanley”); RBC, din data de 27 iulie 2017 („Tranzacţia cu RBC”); RBS,
din data de 2 octombrie 2015 (Tranzacţia cu RBS”); Société Générale, din data de 27 iulie 2017
(„Tranzacţia cu Soc Gen”); Standard Chartered, din data de 27 iulie 2017 („Tranzacţia cu
Standard Chartered”); şi UBS, din data de 1 octombrie 2015 („Tranzacţia cu UBS”) (în mod
colectiv, „Tranzacţii” sau „Acorduri de Tranzacţie”).
Aceste Acorduri de tranzacţie şi Ordinele provizorii de aprobare ale Curţii sunt disponibile pe
pagina de internet a Administratorului pretenţiilor WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM
(„Pagina de internet a Tranzacţiei”). Toţi termenii cu majusculă utilizaţi, dar care nu sunt
definiţi, vor avea acelaşi sens ca în Acordurile de tranzacţie şi Ordinele provizorii de aprobare
ale Curţii. Pentru simplificare, câteva din definiţiile-cheie sunt:
•

„Rate FX de referinţă” înseamnă, în mod colectiv: (i) rata fixă publicată de
WM/Reuters, inclusiv cursul de închidere la vedere (spot) din Londra, de la ora
16:00; (ii) rata de referinţă FX a Băncii Centrale Europene („BCE”), incluzând
rata BCE fixată la 13:15 ora Londrei; (iii) ratele zilnice ale Chicago Mercantile
Exchange („CME”), incluzând rata fixată la ora 14:00 CT; şi (iv) orice altă rată
FX de referinţă sau de fixare.

•

„Instrumente FX tranzacţionate la bursă” înseamnă toate şi orice instrumente FX
care au fost listate la bursă pentru tranzacţionare, incluzând, dar nelimitându-se la,
contracte futures FX şi opţiuni la contractele futures FX.

•

„Instrumente FX” înseamnă tranzacţii FX spot (la vedere), contracte forward,
swap, future, opţiuni şi orice alte instrumente FX sau tranzacţii FX ale căror
valori de tranzacţionare sau finale sunt legate în orice fel de ratele FX.

•

„Tranzacţionare FX” înseamnă tranzacţionarea instrumentelor FX şi a
instrumentelor FX tranzacţionate la bursă, indiferent de maniera în care această
tranzacţionare se desfăşoară sau este iniţiată sau de decizia de a reţine ofertele în
legătură cu instrumentele FX sau instrumentele FX tranzacţionate la bursă.

8

4.

•

„Membru al Clasei admisibile în Tranzacţie” înseamnă o persoană care este
membru al uneia din Clasele admisibile în Tranzacţie şi care nu s-a auto-exclus în
timp util şi în mod valid în conformitate cu procedura stabilită de Curte.

•

„Clase admisibile în Tranzacţie” înseamnă „Clasă directă admisibilă în
Tranzacţie” şi „Clasă admisibilă în Tranzacţie în urma tranzacţionării la bursă”.
Clasa directă admisibilă în Tranzacţie şi Clasa admisibilă în Tranzacţie în urma
tranzacţionării la bursă sunt definite în răspunsul la Întrebarea 7, de mai jos.

Despre ce este vorba în această Acţiune?
În general, Grupul de reclamanţi susţine că Pârâţii au conspirat să fixeze preţurile în piaţa FX
încălcând astfel prevederile articolelor 1 şi 3 din Sherman Antitrust Act (Legea Sherman
antitrust), 15 U.S.C. §§1, 3 şi că Pârâţii au întreprins acţiuni de manipulare a pieţei FX, încălcând
astfel prevederile Legii privind bursele de mărfuri (Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§1) şi
următoarele. Grupul de reclamanţi susţine că aceste operaţiuni s-au desfăşurat prin diverse
mijloace.
Grupul de reclamanţi susţine că Pârâţii au conspirat să fixeze Ratele FX de referinţă plătite de
membrii Claselor admisibile în Tranzacţie. Ratele FX de referinţă sunt rate care sunt publicate în
anumite momente ale zile şi sunt preţurile la care Pârâţii s-au oferit să tranzacţioneze şi chiar au
tranzacţionat cu membrii Claselor admisibile în Tranzacţie. Cele mai des utilizate rate FX de
referinţă sunt cursurile de închidere la vedere (spot) ale WM/Reuters, care – pentru perechile
valutare cel mai des tranzacţionate – au fost fixate la ora 16:00, ora Londrei folosind preţul
mediu al tranzacţiilor efective practicate în piaţă în anumite locuri între 15:59:30 şi 16:00:30, ora
Londrei. Grupul de reclamanţi susţine că Pârâţii au făcut schimb de informaţii confidenţiale cu
privire la ordine şi tranzacţii în vederea coordonării poziţiilor şi strategiilor lor de tranzacţionare
pentru a manipula şi fixa ratele FX de referinţă.
Grupul de reclamanţi susţine că Pârâţii au conspirat să fixeze spread-urile ofertate de către Pârâţi
membrilor Claselor admisibile în Tranzacţie. Aşa cum este descris în cea de-a Treia plângere
consolidată modificată a acţiunii colective („Plângere”), spread-urile reprezintă diferenţa între
rata la care un Pârât a indicat că ar cumpăra o valută şi rata la care un Pârât ar vinde o valută.
Grupul de reclamanţi susţine că Pârâţii au discutat şi agreat asupra unor spread-uri prin
comunicarea în camere virtuale de discuţii (chat rooms) şi prin intermediul altor mijloace.
Conspiraţia pretinsă de a fixa spread-urile se presupune a fi redus concurenţa pe piaţa FX şi a fi
majorat spread-ul în mod artificial, rezultând astfel în faptul că Pârâţii ar fi cumpărat valuta la
preţuri mai mici faţă de cele la care ar fi cumpărat dacă n-ar fi existat presupusa coluziune, ar fi
vândut valuta la preţuri mai mari faţă de cele la care ar fi vândut dacă n-ar fi existat presupusa
coluziune şi ar fi cotat spread-uri mai puţin competitive faţă de valoarea la care le-ar fi cotat dacă
n-ar fi existat presupusa coluziune.
Grupul de reclamanţi mai susţine şi că Pârâţii au conspirat să încerce să determine ordinele
clienţilor de stop loss şi de limitare, să prelucreze ordinele de limitare ale clienţilor la niveluri
mai bune decât preţul ordinului de limitare, să aplice tehnica de „front running” în cazul
ordinelor clienţilor şi, mai mult, să fixeze preţurile prin metoda „banging the close” – „închidere
forţată” (şi anume, fracţionarea mai multor ordine mari în ordine mai mici înainte de sau în
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timpul fixării ratei FX de referinţă), să manipuleze cursul de schimb valutar prin iniţierea de
tranzacţii false cu alţi traderi în timpul perioadei de fixare a ratelor (metodă cunoscută sub
numele de „painting the screen”) şi să folosească alte tactici aşa cum se susţine în Plângere.
Grupul de reclamanţi susţine că în urma acestei conduite, membrii Claselor admisibile în
Tranzacţie au plătit preţuri supra-competitive pentru tranzacţiile FX. Pârâţii neagă acuzaţiile de
activităţi ilicite exprimate de Grupul de reclamanţi.
Puteţi obţine mai multe informaţii referitoare la acuzaţiile specifice acestei Acţiuni, consultând
Plângerea disponibilă pe pagina WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.
5.

De ce există Tranzacţii?
Grupul de reclamanţi şi Avocatul grupului consideră că membrii Claselor admisibile în
Tranzacţie au fost prejudiciaţi prin conduita Pârâţilor, aşa cum este descrisă în Plângere. Fiecare
Pârât neagă acuzaţiile materiale susţinute de Grupul de reclamanţi în Plângere, consideră că
pretenţiile nu sunt îndreptăţite şi este de părere că pretenţiile Grupului de reclamanţi nu ar fi fost
admise înainte de proces, în timpul procesului sau la apel. Curtea nu s-a pronunţat nici în
favoarea Grupului de reclamanţi şi nici în favoarea Pârâţilor – parte contractuală în Tranzacţie.
În schimb, Avocatul grupului a iniţiat medierea cu fiecare Pârât – parte contractuală în
Tranzacţie în parte, pentru a obţine rezoluţii negociate ale Acţiunii. Grupul de reclamanţi şi
Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie consideră că Tranzacţiile sunt în interesul Claselor
admisibile în Tranzacţie respectiv al Pârâţilor – parte contractuală în Tranzacţie. Aceste
Tranzacţii permit ambelor părţi evitarea riscurilor şi costurilor unor litigii de lungă durată şi a
incertitudinii procedurilor ante-procesuale, a procesului şi a apelului şi totodată, în cazul în care
sunt aprobate, Tranzacţiile ar permite Membrilor eligibili ai Clasei admisibile în Tranzacţie, care
au depus pretenţii valabile, să obţină despăgubiri, în loc să rişte să nu primească nimic. Grupul
de reclamanţi şi Avocatul grupului sunt de părere că Tranzacţiile sunt în interesul tuturor
membrilor Claselor admisibile în Tranzacţie.
Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie au agreat să plătească o sumă totală în valoare de
2.310.275.000 USD („Fondul tranzacţiei”) în numerar în beneficiul Claselor admisibile în
Tranzacţie propuse. În cazul în care Tranzacţiile sunt aprobate, Fondul tranzacţiei, la care se
adaugă dobânda acumulată începând cu data la care a fost constituit, fără costurile legate de
notificarea Claselor admisibile în Tranzacţie, administrarea pretenţiilor şi onorariile avocaţiale
stabilite de Curte („Fondul net al tranzacţiei”) se va distribui tuturor Membrilor Claselor
admisibile în Tranzacţie care au depus un Formular valabil pentru solicitarea de despăgubiri.
Grupul de reclamanţi a realizat un model preliminar care evaluează nivelul daunelor-interese pe
care Clasele admisibile în Tranzacţie ar putea să le obţină de la toţi Pârâţii în cazul unui proces,
iar acesta se situează între aproximativ 8 şi 10 miliarde USD, înainte de triplarea daunelorinterese. Fondul tranzacţiei în valoare de 2.310.275.000 USD reprezintă între 23% şi 29% din
acest spectru al daunelor-interese. Acest nivel al daunelor-interese nu este actualizat cu valoarea
riscului apariţiei litigiilor, se bazează pe informaţii şi date legate de tranzacţionare primite până
în momentul de faţă şi este supus modificărilor în funcţie de obţinerea de informaţii şi date
suplimentare legate de tranzacţionare.
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Acordurile de tranzacţie menţin dreptul Claselor admisibile în Tranzacţie de a recupera întreaga
sumă a daunelor-interese de la Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacţie, care va
continua litigiul împotriva Acţiunii, bazându-se pe răspunderea solidară şi individuală (după
compensarea post-triplare a sumelor acordate în tranzacţii). Pârâţii – parte contractuală în
Tranzacţie nu sunt de părere că Grupul de reclamanţi ar fi câştigat procesul (în cazul în care ar fi
validat cu succes clasele şi dacă ar fi trecut de cererile de procedură sumară), iar ca urmare
consideră că membrii Claselor admisibile în Tranzacţie nu ar fi obţinut nimic.
În cazul aprobării Tranzacţiilor, Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie nu vor mai avea
calitatea de pârât în cadrul Acţiunii, dar Acţiunea va continua împotriva Pârâtului care nu este
parte contractuală în Tranzacţie. În cazul neaprobării Tranzacţiilor, Pârâţii – parte contractuală în
Tranzacţie îşi vor menţine calitatea de pârâţi în cadrul Acţiunii, iar Grupul de reclamanţi va
continua solicitarea recuperării prejudiciilor atât împotriva Pârâţilor – parte contractuală în
Tranzacţie, cât şi a Pârâtului care nu este parte contractuală în Tranzacţie.
6.

Ce efect au Tranzacţiile asupra pretenţiilor faţă de Pârâtul care nu este parte contractuală
în Tranzacţie?
Pretenţiile Grupului de reclamanţi faţă de Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacţie
vor fi în continuare supuse unui litigiu şi vor fi pregătite pentru proces, indiferent dacă
Tranzacţiile sunt sau nu sunt aprobate. În cazul în care Pârâtul care nu este parte contractuală în
Tranzacţie este obligat să acorde daune-interese, Pârâtul care nu este parte contractuală în
Tranzacţie poate solicita reducerea daunelor-interese la valoarea Tranzacţiilor; reducerea nu va
afecta despăgubirea membrilor claselor acordată în baza Tranzacţiilor. Constatările Curţii în ceea
ce priveşte aprobarea Tranzacţiilor sau validarea Claselor admisibile în Tranzacţie nu va avea
niciun efect asupra deciziilor Curţii referitoare la solicitări viitoare care implică Pârâtul care nu
este parte contractuală în Tranzacţie, incluzând orice solicitare de a valida orice altă clasă în
această Acţiune.
CINE PRIMEŞTE BANI ÎN URMA TRANZACŢIEI

7.

Cum ştiu dacă sunt un membru al Clasei admisibile în Tranzacţie?
În Ordinele provizorii de aprobare ale Curţii, Curtea a aprobat provizoriu două Clase admisibile
în Tranzacţie.
În primul rând, Clasa directă admisibilă în Tranzacţie este definită ca:
Toate Persoanele care, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 şi
15 decembrie 2015, au tranzacţionat instrumente FX în mod direct cu un Pârât,
societate-mamă, filială sau divizie directă sau indirectă a Pârâtului, cu o Parte
degrevată sau cu un complice, în condiţiile în care aceste Persoane au avut
domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora sau – în cazul în care au
avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – au tranzacţionat
instrumente FX în Statele Unite sau în teritoriile acestora.
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În al doilea rând, Clasa admisibilă în Tranzacţie în urma tranzacţionării la bursă este
definită ca:
Toate Persoanele care, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 şi
15 decembrie 2015, au încheiat instrumente FX tranzacţionate la bursă în
condiţiile în care aceste Persoane au avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în
teritoriile acestora sau – în cazul în care au avut domiciliul în afara Statelor Unite
sau a teritoriilor acestora – au tranzacţionat instrumente FX tranzacţionate la o
bursă din Statele Unite.
Nu oricine corespunde acestei descrieri va deveni un membru al uneia din aceste Clase
admisibile în Tranzacţie. A se vedea Întrebarea 8 referitoare la excluderea din Clasele admisibile
în Tranzacţie.
Termenii „instrumente FX” şi „instrumente FX tranzacţionate la bursă” sunt definiţi în
Întrebarea 3. Exemple de instrumente FX includ tranzacţii FX spot (la vedere), FX forward, FX
swap, şi opţiuni FX necotate la bursă („OTC” – over-the-counter). Exemple de instrumente FX
tranzacţionate la bursă includ contracte futures şi opţiuni la contractele futures; aceste
instrumente sunt tranzacţionate la bursă, cum ar fi Chicago Mercantile Exchange („CME”) sau
ICE Futures U.S. („ICE Futures”).
Chiar dacă nu aţi tranzacţionat niciun instrument FX cu vreunul din Pârâţi – parte contractuală în
Tranzacţie, puteţi fi considerat un membru al Clasei admisibile în Tranzacţie dacă, în perioada
cuprinsă între 1 ianuarie 2003 şi 15 decembrie 2015 aţi tranzacţionat un instrument FX cu
Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacţie sau dacă aţi tranzacţionat instrumente FX
tranzacţionate la bursă; astfel de tranzacţii sunt eligibile pentru a avea pretenţii conform
Tranzacţiilor, cu condiţia să aveţi domiciliul în Statele Unite sau, în cazul în care aveţi domiciliul
în afara Statelor Unite, cu condiţia ca tranzacţia să fi avut loc pe teritoriul Statelor Unite. În cazul
în care sunteţi un astfel de Membru al Clasei admisibile în Tranzacţie şi dacă nu optaţi să fiţi
excluşi din Grup, vă veţi desista de toate pretenţiile faţă de Pârâţii – parte contractuală în
Tranzacţie şi alte Părţi degrevate în legătură cu tranzacţiile dumneavoastră atât cu Pârâţii – parte
contractuală în Tranzacţie, precum şi cu Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacţie. Nu
vă veţi desista de pretenţiile faţă de Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacţie.
8.

Există excepţii în ceea ce priveşte includerea în una din Clasele admisibile în Tranzacţie?
Da. Nu sunteţi inclus în niciuna din Clasele admisibile în Tranzacţie, dacă sunteţi:
•
•
•
•
•

Pârât;
Parte degrevată;
complice;
funcţionar, director sau angajat al oricărui Pârât, oricărei Părţi degrevate sau
oricărui complice;
o entitate în care oricare Pârât, Parte degrevată sau complice deţine titluri de
participare;
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•
•

o persoană afiliată, un reprezentant legal, moştenitor sau împuternicit al
oricărui Pârât, oricărei Părţi degrevate, oricărui complice sau al unei persoane
care acţionează în numele lor; sau
un funcţionar judiciar care prezidează această Acţiune sau un membru al
familiei acestuia sau al echipei judiciare sau un jurat desemnat în această
Acţiune.

Cu toate acestea, „Vehiculele investiţionale”, însemnând orice companie sau fond de investiţii,
incluzând, dar nelimitându-se la, fonduri mutuale, fonduri tranzacţionate la bursă, fond de
fonduri şi fonduri hedge (speculative), în care Pârâtul a deţinut sau ar putea deţine în mod direct
sau indirect titluri de participare sau pentru care persoanele afiliate acestuia pot acţiona în calitate
de consilieri, dar în care Pârâtul sau persoanele afiliate acestuia nu deţin majoritatea acţiunilor
sau majoritatea intereselor legale, nu sunt excluse din Clasele admisibile în Tranzacţie.
9.

Care este zona geografică acoperită de tranzacţionările incluse în Tranzacţii?
Dacă aveţi domiciliul în Statele Unite (sau în teritoriile acestora), sunt eligibile toate
tranzacţionările dumneavoastră cu Instrumente FX în mod direct cu un Pârât şi tranzacţionările
dumneavoastră cu Instrumente FX tranzacţionate la bursă, dacă au avut loc în Perioada eligibilă
pentru Clasele admisibile în Tranzacţie – indiferent de locul în care au avut loc tranzacţionările.
În măsura în care entităţile cu domiciliul în Statele Unite tranzacţionează în străinătate prin
filiale, afiliaţi sau alte persoane juridice străine cu domiciliul în afara Statelor Unite, astfel de
entităţi sunt considerate a nu avea domiciliul în Statele Unite conform Tranzacţiilor.
Dacă aveţi domiciliul în afara Statelor Unite, tranzacţionările dumneavoastră cu Instrumente FX
în mod direct cu un Pârât şi tranzacţionările dumneavoastră cu Instrumente FX tranzacţionate la
bursă sunt eligibile dacă aceste tranzacţionări au avut loc în Statele Unite, în Perioada eligibilă
pentru Clasele admisibile în Tranzacţie.

10.

Pot fi membru al ambelor Clase admisibile în Tranzacţie?
Nu. Dacă vă calificaţi atât ca membru al Clasei directe admisibile în Tranzacţie cât şi al Clasei
admisibile în Tranzacţie în urma tranzacţionării la bursă, veţi fi considerat membru al Clasei
directe admisibile în Tranzacţie. Acest lucru se datorează faptului că Clasa admisibilă în
Tranzacţie în urma tranzacţionării la bursă este explicit definită pentru a exclude acele persoane
care se încadrează în Clasa directă admisibilă în Tranzacţie.
Suma despăgubirilor alocate în baza Tranzacţiilor nu depinde de categoria de Clasă admisibilă în
Tranzacţie. Conform Planului de alocare, membrii ambelor Clase admisibile în Tranzacţie vor fi
trataţi în mod egal. Pentru o explicaţie mai detaliată a modului în care Fondul tranzacţiei va fi
alocat Membrilor clasei admisibile în Tranzacţie puteţi vizualiza Planul de alocare. Planul de
alocare este disponibil la WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.
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11.

Încă nu sunt sigur dacă sunt inclus.
În cazul în care încă nu sunteţi sigur dacă sunteţi inclus, puteţi obţine gratuit informaţii. Sunaţi gratuit
la 1-888-582-2289 (dacă sunaţi din afara Statelor Unite sau a Canadei, apelaţi 1-330-333-7253) sau
vizitaţi WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM pentru mai multe informaţii. Sau puteţi completa şi
transmite în timp util Formularul pentru solicitarea de despăgubiri pentru a verifica dacă sunteţi
eligibil.
BENEFICIILE TRANZACŢIEI

12.

Ce oferă respectivele Tranzacţii?
Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie au plătit 2.310.275.000 USD într-un fond („Fondul
tranzacţiei”) pentru a fi viraţi Claselor admisibile în Tranzacţie şi pentru a efectua plăţi ale
cheltuielilor şi taxelor de judecată, în cazul aprobării Acordurilor de tranzacţie. O parte din
Fondul tranzacţiei, constând în 1.250.000 USD, a fost desemnată pentru plata cheltuielilor de
notificare a Claselor admisibile în Tranzacţie şi pentru administrarea pretenţiilor („Fondul pentru
notificare şi administrare”). În măsura în care astfel de cheltuieli depăşesc valoarea Fondului
pentru notificare şi administrare, acestea vor fi achitate din restul Fondului tranzacţiei.
Fondul net al tranzacţiei nu va fi inferior sumei de 1.894.425.500 USD (82% din Fondul
tranzacţiei) după deducerea tuturor costurilor, onorariilor şi cheltuielilor (dacă astfel de onorarii
şi cheltuieli sunt aprobate de Curte). A se vedea Întrebarea 27 pentru mai multe informaţii despre
solicitarea de către Avocatul grupului a onorariilor avocaţiale şi rambursării costurilor. Fondul
net al tranzacţiei se va împărţi Membrilor Clasei admisibile în Tranzacţie care au trimis
Formulare pentru solicitarea despăgubirilor valabile până la data de 22 martie 2018
(„Reclamanţii autorizaţi”), în conformitate cu Planul de alocare.
Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie au convenit de asemenea să coopereze în mod rezonabil
în favoarea Grupului de reclamanţi şi a Membrilor clasei admisibile în Tranzacţie. Obligaţiile
Pârâţilor – parte contractuală în Tranzacţie ce rezultă din această cooperare se supun deciziilor
Curţii şi legii aplicabile şi includ prezentarea informaţiilor legate de tranzacţionări, prezentarea
tuturor documentelor predate anterior anumitor organisme guvernamentale care au investigat
acuzaţiile de conduită neprofesională în piaţa FX, punerea la dispoziţie a informaţiilor şi
martorilor în vederea stabilirii autenticităţii documentelor şi punerea la dispoziţie a martorilor
pentru interviuri, interogări şi mărturii. Dispoziţiile de Cooperare sunt valabile timp de şapte ani
de la aprobarea preliminară a Tranzacţiei sau de la data la care hotărârea definitivă a Acţiunii
este publicată împotriva tuturor Pârâţilor şi nu mai există căi de apel, oricare dată apare mai
târziu. Avocatul Grupului consideră că Dispoziţiile de cooperare au ajutat şi vor ajuta în
continuarea urmăririi penale împotriva Pârâtului care nu este parte contractuală în Tranzacţie.

13.

Cum voi obţine o sumă de bani?
În cazul în care sunteţi un membru al uneia din Clasele admisibile în Tranzacţie şi nu vă autoexcludeţi, sunteţi eligibil pentru a depune Formularul pentru solicitarea de despăgubiri pentru a
obţine partea dumneavoastră de bani din Fondul net al tranzacţiei. Formularul pentru solicitarea
de despăgubiri este inclus alături de prezenta Notificare. Puteţi obţine Formularul pentru
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solicitarea de despăgubiri accesând WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM sau contactând
Administratorul pretenţiilor gratuit la 1-888-582-2289 (dacă sunaţi din afara Statelor Unite sau a
Canadei, apelaţi 1-330-333-7253).
Citiţi cu atenţie instrucţiunile, completaţi Formularul pentru solicitarea de despăgubiri, includeţi
toate documentele solicitate în formular, semnaţi formularul şi depuneţi-l la Administratorul
pretenţiilor.
Formularul pentru solicitarea de despăgubiri prezintă două opţiuni pentru solicitarea
despăgubirilor conform Acordurilor de Tranzacţie.
•

•

•

•

Opţiunea 1 este Opţiunea despăgubirilor estimate. Dacă alegeţi Opţiunea 1,
Administratorul pretenţiilor va estima volumul eligibil al tranzacţionărilor
dumneavoastră utilizând informaţiile furnizate de Pârâţii – parte contractuală
în Tranzacţie. Opţiunea despăgubirilor estimate nu este disponibilă pentru
dumneavoastră dacă aţi tranzacţionat doar cu Pârâtul care nu este parte
contractuală în Tranzacţie.
Opţiunea 2 este Opţiunea despăgubirilor documentate. Dacă alegeţi
Opţiunea 2, veţi furniza informaţii şi documentaţii ale tranzacţionărilor
dumneavoastră eligibile utilizând modelul de date electronice disponibil pe
pagina de internet a Tranzacţiei, iar Administratorul pretenţiilor va estima
volumul eligibil al tranzacţionărilor dumneavoastră utilizând informaţiile şi
documentaţia furnizate de dumneavoastră.
Dacă aţi tranzacţionat utilizând unul sau mai mulţi brokeri principali sau aţi
avut unul sau mai mulţi manageri de active/investiţii care au tranzacţionat în
numele dumneavoastră sau aţi tranzacţionat în reţele de electronice de
comunicare („ECN”) cu executare anonimă, se recomandă să selectaţi
Opţiunea 2 deoarece este posibil ca respectivele convenţii de denumire din
datele Pârâţilor – parte contractuală în Tranzacţie să nu permită
Administratorului pretenţiilor să identifice în totalitate volumul eligibil al
tranzacţionărilor dumneavoastră
Vă rugăm să luaţi în considerare că Reclamanţii care au tranzacţionat
instrumente FX tranzacţionate la bursă trebuie să furnizeze documentaţia
pentru acest tip de tranzacţionări, chiar dacă au ales Opţiunea 1.

Pentru mai multe detalii referitoare la aceste două opţiuni de solicitare a despăgubirilor puteţi
vizualiza Planul de alocare, disponibil pe WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM sau contactând
Administratorul pretenţiilor gratuit la 1-888-582-2289 (dacă sunaţi din afara Statelor Unite sau a
Canadei, apelaţi 1-330-333-7253).
Formularele pentru solicitarea de despăgubiri trebuie trimise prin poştă cu data poştei cel
târziu 22 martie 2018 sau depuse electronic pe WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM la sau
înainte de ora 23:59 (Ora de Est) a zilei de 22 martie 2018.
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După depunerea în termen şi primirea Formularului dumneavoastră pentru solicitarea
despăgubirilor, Administratorul pretenţiilor vă va trimite o „Confirmare de primire a solicitării”
care va confirma primirea Formularului dumneavoastră pentru solicitarea despăgubirilor şi vă va
informa care sunt următorii paşi importanţi.
La 1 aprilie 2018, Administratorul pretenţiilor va începe să transmită Reclamanţilor o „Notificare
de Evaluare a Pretenţiilor”. Notificarea de Evaluare a Pretenţiilor vă va comunica „Suma de
participare eligibilă” şi baza calculelor Administratorului pretenţiilor. Sumele de participare
eligibile sunt explicate la Întrebarea 14 şi reprezintă un termen definit în Planul de alocare.
Notificarea de Evaluare a Pretenţiilor vă va oferi şi informaţii despre modul în care puteţi alege
să treceţi solicitarea dumneavoastră de despăgubire de la Opţiunea 1 (Opţiunea despăgubirilor
estimate) la Opţiunea 2 (Opţiunea despăgubirilor documentate) sau vice versa şi termenul în care
puteţi face acest lucru.
•

Dacă în primă instanţă, aţi ales Opţiunea 1 (Opţiunea despăgubirilor estimate) trebuie fie
să acceptaţi estimările Administratorului pretenţiilor fără nicio modificare, fie – în cazul
în care nu sunteţi de acord cu estimările Administratorului pretenţiilor – veţi avea
posibilitatea de a înainta solicitările de despăgubire conform Opţiunii 2 (Opţiunea
despăgubirilor documentate). Alegând Opţiunea 1 nu veţi avea posibilitatea de a adăuga
documentele dumneavoastră la estimările Administratorului pretenţiilor. Dacă vă decideţi
să depuneţi din nou solicitarea dumneavoastră de despăgubire conform cu Opţiunea 2, vi
se va solicita să furnizaţi documentaţia cerută în Secţiunea D şi – dacă se aplică –
Secţiunea E a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri în decurs de 30 zile de la
data emiterii Notificării de Evaluare a Pretenţiilor. Dacă alegeţi să depuneţi din nou
solicitarea dumneavoastră de despăgubire conform cu Opţiunea 2, veţi primi automat cea
mai mare dintre cele două estimări.

•

Dacă în primă instanţă aţi ales Opţiunea 2 (Opţiunea despăgubirilor documentate), puteţi
alege să înaintaţi solicitările de despăgubire conform Opţiunii 1 (Opţiunea despăgubirilor
estimate), după obţinerea estimărilor Administratorului pretenţiilor, în decurs de 30 zile
de la data emiterii Notificării de Evaluare a Pretenţiilor. Alegând Opţiunea 1 nu veţi avea
posibilitatea de a adăuga documentele dumneavoastră la estimările Administratorului
pretenţiilor. Dacă alegeţi să depuneţi din nou solicitarea dumneavoastră de despăgubire
conform cu Opţiunea 1, veţi primi automat cea mai mare dintre cele două estimări.

Vă rugăm să păstraţi toată documentaţia referitoare la tranzacţionările dumneavoastră cu
instrumente FX şi instrumente FX tranzacţionate la bursă în perioada 1 ianuarie 2003 şi
15 decembrie 2015 pentru a le putea utiliza în depunerea Formularului pentru solicitarea
de despăgubiri. Deţinerea documentaţiei ar putea fi de o importanţă majoră în ceea ce
priveşte înaintarea şi justificarea despăgubirilor.
14.

Cât de mare va fi plata obţinută?
În momentul de faţă nu este cunoscut cuantumul alocat fiecărui Reclamant autorizat din Fondul
net al tranzacţiei sau când se vor efectua plăţi. Valoarea plăţii dumneavoastră va fi determinată
prin Planul de alocare dacă este aprobat sau prin alt plan de alocare similar aprobat de Curte.
Planul de alocare este disponibil la WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM sau contactând
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Administratorul pretenţiilor gratuit la 1-888-582-2289 (dacă sunaţi din afara Statelor Unite sau a
Canadei, apelaţi 1-330-333-7253).
În baza Planului de alocare, Administratorul pretenţiilor va determina în primul rând pentru
Membrii claselor admisibile în Tranzacţie volumul eligibil al tranzacţionărilor cu diferite
produse FX, cum ar fi tranzacţii FX spot (la vedere), FX forwards, FX swaps, opţiuni FX
necotate la bursă OTC, contracte futures şi opţiuni la contractele futures („Volumul tranzacţiei în
urma tranzacţionării”). Apoi se va aplica un model estimativ al valorii despăgubirilor Membrilor
claselor admisibile în Tranzacţie, unul faţă de celălalt. Modelul aplică coeficienţi anumitor
caracteristici ale tranzacţionării, cum ar fi perechea valutară sau mărimea tranzacţionării pentru a
genera suma despăgubirii pentru fiecare Reclamant în parte („Suma de participare eligibilă”).
Fondul net al tranzacţiei (valoarea rămasă după deducerea onorariilor avocaţiale, cheltuielilor de
judecată, costurilor de administrare a pretenţiilor şi a altor cheltuieli şi costuri aprobate de Curte)
va fi alocat tuturor Reclamanţilor autorizaţi. În cazul în care Curtea aprobă Tranzacţiile, nu se
vor redirecţiona sume de bani către Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie.
Alocarea Fondului net al tranzacţiei se va baza pe trei categorii de rezoluţii de plată. Toţi
Reclamanţii care depun Formulare pentru solicitarea despăgubirilor valabile vor primi, cel puţin,
„Plata De Minimis” în valoare de 15 USD. O „Plată automată” de 150 USD se va aplica
Reclamanţilor cu despăgubiri estimate la 150 USD sau mai puţin (dar mai mult de 15 USD).
Reclamaţii cu despăgubiri estimate care depăşesc 150 USD vor fi despăgubiţi printr-o „Plată
proporţională” bazată pe procentul reprezentat de Suma de participare eligibilă a Reclamantului
din totalul tuturor Sumelor de participare eligibile ale Reclamanţilor. Citiţi Planul de alocare
pentru mai multe detalii despre categoriile de rezoluţii de plată.
Curtea a aprobat preliminar Planul de alocare, dar mai trebuie să decidă dacă va aproba Planul de
alocare la sau după data Audierii de echitate (discutată la Întrebarea 15).
15.

Când voi obţine o plată?
Curtea va organiza Audierea de echitate în data de 23 mai 2018 la ora 16:00 pentru a decide dacă
va aproba Tranzacţiile şi Planul de alocare. În cazul în care Curtea aprobă Tranzacţiile şi Planul
de alocare, există posibilitatea de apel. Câteodată poate dura aproximativ un an sau mai mult
până se încheie apelul. Vă rugăm să aveţi răbdare; informaţiile referitoare la stare se vor
actualiza pe pagina WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.

16.

Ce trebuie să fac după ce depun Formularul pentru solicitarea de despăgubiri?
După ce depuneţi Formularul pentru solicitarea de despăgubiri, Administratorul pretenţiilor va
evalua Formularul dumneavoastră pentru solicitarea de despăgubiri pentru a stabili dacă aţi
furnizat suficiente informaţii pentru a valida calitatea dumneavoastră de membru al unei Clase
admisibile în Tranzacţie şi valoarea despăgubirilor. În cazul în care Administratorul pretenţiilor
constată că Formularul pentru solicitarea de despăgubiri este incomplet sau neconform, acesta vă
va contacta. În cazul în care ulterior furnizaţi informaţii care vor îndeplini cerinţele
Administratorului pretenţiilor cu privire la validitatea pretenţiilor dumneavoastră, nu va mai
trebui să luaţi alte măsuri. În cazul în care nu se pot soluţiona anumite dispute, Avocatul grupului
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le va depune la dosarul Curţii înainte de alocarea Fondului net al tranzacţiei, iar Curtea va hotărî
definitiv cu privire la validitatea solicitării dumneavoastră de despăgubiri.
Vă rugăm să păstraţi toată documentaţia referitoare la tranzacţionările dumneavoastră cu
instrumente FX şi instrumente FX tranzacţionate la bursă în perioada 1 ianuarie 2003 şi
15 decembrie 2015 pentru a le putea utiliza în depunerea Formularului pentru solicitarea
de despăgubiri. Deţinerea documentaţiei ar putea fi de o importanţă majoră în ceea ce
priveşte înaintarea şi justificarea despăgubirilor.
17.

La ce renunţ pentru a obţine o plată?
Dacă nu vă veţi auto-exclude, rămâneţi un Membru al clasei admisibile în Tranzacţie. Acest
lucru înseamnă că nu puteţi acţiona în instanţă, nu veţi putea continua să acţionaţi în instanţă sau
să vă constituiţi parte într-un proces referitor la Pretenţiile desistate în această Acţiune împotriva
oricărui Pârât – parte contractuală în Tranzacţie sau a oricărei Părţi degrevate. La Data intrării în
vigoare, Grupul de reclamanţi şi toţi Membrii claselor admisibile în Tranzacţie, în numele lor şi
fiecare Parte degrevantă, vor fi prezumaţi – şi până la intrarea în vigoare a Hotărârii definitive
vor fi obligaţi – a se fi degrevat, desistat, renunţat şi descărcat complet, definitiv şi pentru
totdeauna de toate Pretenţiile desistate faţă de Părţile degrevate, indiferent dacă un astfel de
Membru al clasei admisibile în Tranzacţie a completat şi furnizat un Formular pentru solicitarea
de despăgubiri.
Termenii cu majusculă din acest aliniat sunt definiţi în Acordurile de tranzacţie, Ordinele
provizorii de aprobare sau prezenta Notificare. Pentru simplificare, anumiţi termeni se regăsesc
mai jos:
•

„Părţi degrevate” înseamnă orice Pârât – parte contractuală în Tranzacţie şi
fiecare din societăţile-mamă (incluzând holdingurile) directe sau indirecte,
filialele, persoanele afiliate, asociaţii [aşa cum sunt definiţi în Legea 12b-2
din SEC (Comisia SUA pentru Valori Mobiliare şi Burse) promulgată în
temeiul Securities Exchange Act of 1934 – Legea Americană a
Tranzacţionării Titlurilor de Valoare din 1934], divizii, predecesorii,
succesorii şi oricare din funcţionarii, directorii, angajaţii, agenţii, avocaţii,
reprezentanţii legali sau de altă natură, mandatarii, moştenitorii, executorii,
administratorii, consilierii şi împuterniciţii acestora, fie ei anteriori, actuali
sau viitori. Părţile degrevate nu includ alte Persoane desemnate anterior în
Acţiune.

•

„Părţi degrevante” înseamnă, în mod individual şi colectiv, Grupul de
reclamanţi şi fiecare Membru al clasei admisibile în Tranzacţie, în numele
lor şi oricare din funcţionarii, directorii, acţionarii, agenţii, angajaţii,
reprezentanţii legali sau de altă natură, partenerii, asociaţii, mandatarii,
societăţile-mamă, filialele, diviziile, persoanele afiliate, moştenitorii,
executorii, administratorii, achizitorii, predecesorii, succesorii şi
împuterniciţii, fie ei anteriori, actuali sau viitori, indiferent dacă au ridicat
obiecţii faţă de înţelegerile prevăzute în Tranzacţii şi indiferent dacă au
solicitat sau nu despăgubiri din Fondul net al tranzacţiei.
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•

„Pretenţii desistate” înseamnă toate şi orice tip de pretenţii, incluzând
„Pretenţii necunoscute”, aşa cum sunt definite în Tranzacţii, cauzele
acţiunii, pretenţii reconvenţionale, reconvenţiuni, acuzaţii, obligaţii, cereri,
hotărâri, procese, obligaţiuni, datorii, compensări, drepturi de recuperare sau
răspunderi faţă de orice tip de obligaţii (sub orice fel de denumire),
indiferent dacă în mod colectiv sau individual, din motive legale sau de
echitate sau care decurg din constituţie, statute, regulamente, ordonanţe,
contracte sau alte documente, pentru onorarii, costuri, penalităţi, amenzi,
datorii, cheltuieli, onorarii avocaţiale şi daune-interese, oricând acestea ar fi
fost generate, şi obligaţii de orice natură (incluzând cele solidare şi
individuale), cunoscute sau necunoscute, presupuse sau nepresupuse,
declarate sau nedeclarate, generate din sau în legătură cu conduita presupusă
sau care ar putea fi presupusă, în sau generate din antecedente faptice
(infracţiuni predicat) ale Acţiunii, sau orice plângere sau invocare
modificată, începând cu Data intrării în vigoare, care va include, dar nu se
va limita la: (i) comunicări legate de instrumente FX, tranzacţionări FX sau
rate FX de referinţă între o Parte degrevată şi orice dealer FX sau orice alt
participant în conspiraţia pretinsă în Acţiune prin camere virtuale de
discuţii, mesagerie instantanee, e-mail sau alte mijloace; (ii) acorduri,
aranjamente sau înţelegeri legate de instrumente FX, tranzacţii FX sau rate
FX de referinţă între o Parte degrevată şi orice dealer FX sau orice alt
participant în conspiraţia pretinsă în Acţiune prin camere virtuale de
discuţii, mesagerie instantanee, e-mail sau alte mijloace; (iii) împărtăşirea
sau schimbul de informaţii despre clienţi între o Parte degrevată şi orice
dealer FX sau orice alt participant în conspiraţia pretinsă în Acţiune –
incluzând, dar nelimitându-se la, identitatea clientului, tendinţe de
tranzacţionare, tranzacţionări, poziţii sau ordine nete, stop losses sau opţiuni
de limitare, tarifare sau spread-uri legate de instrumente FX, tranzacţionări
FX sau rate FX de referinţă; (iv) stabilirea, calcularea, manipularea sau
utilizarea ratei fixe publicate de WM/Reuters, inclusiv cursul de închidere la
vedere (spot) din Londra, de la ora 16:00 şi tranzacţionări care au putea
afecta astfel de rate; (v) stabilirea, calcularea, manipularea sau utilizarea
ratei de referinţă FX a BCE, inclusiv rata BCE stabilită la ora 13:15, ora
Londrei; (vi) stabilirea, calcularea, manipularea sau utilizarea ratelor zilnice
ale CME; (vii) stabilirea, calcularea sau utilizarea oricăror altor rate FX de
referinţă, inclusiv rate de referinţă de fixare, rate de referinţă de redistribuire
sau rate de referinţă; (viii) stabilirea, calcularea, comunicarea, manipularea
sau utilizarea preţului, spread-ului sau a ratei oricărui instrument FX sau
instrument FX tranzacţionat la bursă; şi (ix) schimbul de informaţii despre
clienţi sau informaţii confidenţiale aflate în posesia oricărui Pârât – parte
contractuală în Tranzacţie, între o Parte degrevată şi orice alt dealer FX sau
oricare alt participant în conspiraţia pretinsă în Acţiune, în legătură cu
stabilirea, calcularea, manipularea sau utilizarea oricăror preţuri FX, spreaduri sau rate.
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Acordurile de Tranzacţie definesc anumite pretenţii care sunt excluse din definiţiile Pretenţiilor
desistate; astfel de pretenţii includ:
(i) pretenţii „last look” („ultima privire”) legate de posibile întârzieri
integrate în platforma electronică sau algoritmică de tranzacţionare a [unui
Pârât – parte contractuală în Tranzacţie] care au avut ca rezultat refuzul
[Pârâtului – parte contractuală în Tranzacţie] de a accepta ordine spot
(la vedere) sau cereri de tranzacţionare, incluzând tranzacţionarea în reţele
electronice de comunicare, care au fost introduse în baza preţurilor cotate
sau afişate de [Pârât – parte contractuală în Tranzacţie] în pieţele FX
necotate la bursă (OTC), fără a aduce atingere altor dispoziţii prevăzute aici;
şi (ii) pretenţii care au la bază tranzacţionări executate exclusiv în afara
Statelor Unite şi care rezultă din legile străine aplicabile Părţilor Degrevante
sau Persoanelor care au domiciliul în afara Statelor Unite.
Menţinând în continuare calitatea de Membru al clasei admisibile în Tranzacţie nu veţi renunţa la
nicio pretenţie faţă de Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacţie.
18.

Ce se întâmplă dacă nu fac nimic?
Faceţi parte automat din Clasa admisibilă în Tranzacţie în cazul în care vă potriviţi descrierii
Clasei admisibile în Tranzacţie. Totuşi, în cazul în care nu depuneţi Formularul pentru solicitarea
de despăgubiri în timp util, nu veţi primi nicio remuneraţie din veniturile obţinute din Tranzacţii.
Sunteţi obligat să vă supuneţi deciziilor anterioare şi viitoare ale Curţii, incluzând decizii cu
privire la Tranzacţii şi decizii cu privire la acordarea lor. Doar în cazul în care vă veţi autoexclude, veţi putea iniţia sau continua un proces sau să vă constituiţi parte dintr-un proces
împotriva Pârâţilor – parte contractuală în Tranzacţie sau a Părţilor degrevate în baza Pretenţiilor
desistate. A se vedea Întrebarea 17 pentru descrierea Pretenţiilor desistate.
AUTO-EXCLUDEREA DIN TRANZACŢII

19.

Ce se întâmplă dacă nu doresc să fac parte dintr-o Clasă admisibilă în Tranzacţie?
În cazul în care sunteţi un membru al unei din Clasele admisibile în Tranzacţie, nu doriţi să
rămâneţi în acea Clasă admisibilă în Tranzacţie şi nu doriţi să obţineţi despăgubiri din Tranzacţii,
trebuie să întreprindeţi anumite măsuri pentru a vă auto-exclude din Tranzacţii. Câteodată, acest
lucru se mai numeşte „opţiunea de retragere” dintr-o clasă.
În cazul în care întreprindeţi măsuri concrete de a vă auto-exclude din Clasa admisibilă în
Tranzacţie din care faceţi parte, veţi avea dreptul de a îi acţiona în nume propriu în instanţă pe
oricare din Pârâţii – parte contractuală în Tranzacţie sau oricare Parte degrevată pentru pretenţiile
care se soluţionează prin Tranzacţii. Cu toate acestea, nu veţi primi bani din Tranzacţii iar
Avocatul grupului nu vă va mai reprezenta în legătură cu pretenţiile faţă de Pârâţi – parte
contractuală în Tranzacţie. Avocatul grupului va continua, totuşi, să vă reprezinte în continuarea
litigiului împotriva Pârâtului care nu este parte contractuală în Tranzacţie. În cazul în care vă
auto-excludeţi din clasa admisibilă în Tranzacţie din care faceţi parte, vă veţi auto-exclude şi din
toate cele 15 Tranzacţii.
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Dacă doriţi să obţineţi bani din Tranzacţii, nu vă auto-excludeţi. Trebuie să depuneţi un Formular
pentru solicitarea de despăgubiri pentru a obţine orice fel de plată din Tranzacţii.
20.

Cum pot să mă auto-exclud?
Puteţi să vă auto-excludeţi prin trimiterea în scris a unei „Cereri de excludere” către
Administratorul pretenţiilor. Cererea de excludere trebuie să: (i) fie în scris; (ii) fie semnată de
Persoană (definită ca individul sau entitatea care înaintează pretenţiile) sau reprezentantul
autorizat al acesteia; (iii) conţină numele, adresa şi numărul de telefon ale Persoanei respective;
(iv) includă dovada calităţii de membru al unei Clase admisibile în Tranzacţie; (v) includă
numărul (numerele) de identificare al (ale) Reclamantului din Formularul (Formularele) pentru
solicitarea despăgubirilor al (ale) Persoanei (Persoanelor); şi (vi) includă o declaraţie semnată
care să conţină formularea „Prin prezenta, eu/noi solicit/solicităm excluderea din Tranzacţiile
încheiate în baza Litigiului antitrust în materie de rate de referinţă ale cursului de schimb
valutar” sau echivalent.
Dovada calităţii de membru al unei Clase admisibile în Tranzacţie constă în: (i) dovada că
Persoana care înaintează pretenţiile a tranzacţionat instrumente FX în mod direct cu un Pârât sau
o parte conexă unui Pârât sau instrumente FX tranzacţionate la bursă; şi (ii) dovada că Persoana
care a tranzacţionat instrumente FX sau instrumente FX tranzacţionate la bursă, fie (1) a avut
domiciliul în Statele Unite, fie (2) în cazul în care a avut domiciliul în afara Statelor Unite,
tranzacţionarea instrumentelor FX a avut loc pe teritoriul Statelor Unite sau instrumentele FX
tranzacţionate la bursă au fost tranzacţionate la o bursă aflată în Statele Unite. Astfel de dovezi
pot fi confirmări ale tranzacţionărilor, rapoarte de tranzacţionare sau extrase de cont sau alte
documente care pot dovedi calitatea de membru al unei Clasei admisibile în Tranzacţie.
Nu puteţi să vă auto-excludeţi prin telefon sau e-mail. Trebuie să faceţi acest lucru în scris, prin
poştă. Pentru a fi valabilă, Cererea de excludere trebuie să trimisă cel târziu la data de
7 februarie 2018, data poştei, către:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
Cererea de excludere care nu conţine toate informaţiile anterioare, nu este prevăzută cu o
semnătură corespunzătoare, este trimisă la altă adresă decât cea stipulată mai sus sau care nu este
trimisă în termenul specificat va fi considerată nevalidă, iar Persoana/Persoanele care va/vor
depune o astfel de cerere nevalidă îşi va/vor păstra calitatea de Membru al Clasei admisibile în
Tranzacţie şi se va/vor supune Tranzacţiilor, în cazul aprobării acestora.
Toate Persoanele care vor depune în timp util Cereri de excludere valide în maniera stipulată mai
sus nu vor beneficia de drepturile stipulate în Tranzacţii, nu li se vor aloca bani din Fondul net al
tranzacţiei şi nu se vor supune Tranzacţiilor. Acestor Persoane nu li se va interzice participarea la
înţelegeri viitoare, dacă este cazul, sau participarea la orice clase autorizate de litigiu în Acţiune,
pe viitor.
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21.

Dacă nu mă auto-exclud, pot să acţionez în instanţă Pârâţii – parte contractuală în
Tranzacţie şi celelalte Părţi degrevate pentru acelaşi lucru, mai târziu?
Nu. Dacă nu vă veţi auto-exclude, vă veţi deroga de orice drept de judecată împotriva Pârâţilor –
parte contractuală în Tranzacţie şi a celorlalte Părţi degrevate pentru pretenţiile soluţionate prin
Tranzacţii. Dacă decideţi să vă auto-excludeţi, decizia dumneavoastră se aplică doar în cazul
Pârâţilor – parte contractuală în Tranzacţie şi celorlalte Părţi degrevate. Decizia dumneavoastră
nu se va aplica în cazul altor clase care ar putea fi autorizate de către Curte în legătură cu Pârâtul
care nu este parte contractuală în Tranzacţie sau al oricăror altor clase admisibile în tranzacţii
care ar putea fi aprobate de Curte.

22.

Dacă mă auto-exclud, pot primi bani din Tranzacţii?
Nu. Nu veţi primi nicio sumă de bani din Tranzacţii dacă vă veţi auto-exclude.

23.

Dacă mă auto-exclud din Tranzacţii, mai pot ridica obiecţii?
Nu. În cazul în care vă auto-excludeţi, nu mai sunteţi membru al Claselor admisibile în
Tranzacţie şi nu mai puteţi ridica obiecţii faţă de Tranzacţii.
RIDICAREA DE OBIECŢII FAŢĂ DE TRANZACŢII

24.

Cum pot să mă adresez Curţii în privinţa opiniei mele faţă de aceste Tranzacţii?
În cazul în care sunteţi un membru al uneia din Clasele admisibile în Tranzacţie şi nu vă autoexcludeţi, puteţi să vă adresaţi Curţii în privinţa opiniei dumneavoastră faţă de Tranzacţii. Puteţi
ridica obiecţii faţă de toate Tranzacţiile sau o parte din acestea, faţă de Planul de alocare şi/sau
faţă de solicitarea pentru onorariile avocaţiale şi cheltuielile de judecată. Puteţi motiva decizia
dumneavoastră referitoare la aprobarea sau neaprobarea acestora de către Curte. Curtea va lua în
considerare punctul dumneavoastră de vedere.
În cazul în care doriţi să ridicaţi obiecţii, trebuie să faceţi acest lucru în scris. Obiecţiile în scris
trebuie să: (i) identifice numele cazului [Cu privire la Litigiul antitrust în materie de rate de
referinţă ale cursului de schimb valutar, Nr. 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y.)]; (ii) precizeze
numele, adresa şi numărul dumneavoastră de telefon; (iii) afirme dacă dumneavoastră sau
avocatul dumneavoastră intenţionaţi să participaţi la Audierea de echitate (deşi participarea
dumneavoastră nu este necesară pentru ca Curtea să ia în considerare punctul dumneavoastră de
vedere referitor la Tranzacţii); (iv) facă dovada calităţii dumneavoastră de membru al uneia din
Clasele admisibile în Tranzacţie (a se vedea Întrebarea 20 pentru descrierea modalităţii de
dovedire a calităţii de membru al uneia din Clasele admisibile în Tranzacţie); şi (v) identifice
bazele obiecţiilor dumneavoastră incluzând orice motive pentru care doriţi să participaţi şi să fiţi
audiat la Audierea de echitate (a se vedea Întrebarea 30 pentru descrierea modalităţii de solicitare
a audierii în Audierea de echitate), precum şi toate documentele sau înscrisurile care doriţi să fie
luate în considerare de către Curte.
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Nu puteţi să ridicaţi obiecţii prin telefon sau e-mail. Trebuie să faceţi acest lucru în scris, prin
poştă. Pentru a fi luate în considerare de către Curte, obiecţiile dumneavoastră trebuie trimise
prin poştă până la data de 7 februarie 2018, data poştei, la următoarea adresă:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
Administratorul pretenţiilor va prezenta obiecţiile dumneavoastră Avocatului grupului, care le va
depune la dosar. În cazul în care nu depuneţi obiecţiile dumneavoastră în timp util şi în mod
valid, punctele dumneavoastră de vedere nu vor fi luate în considerare de către Curte sau orice
curte de apel.
25.

Care este diferenţa între a ridica obiecţii şi a mă auto-exclude?
Ridicarea de obiecţii este modul dumneavoastră de a transmite Curţii faptul că nu sunteţi
mulţumit cu anumite părţi ale Tranzacţiilor. Puteţi ridica obiecţii faţă de Tranzacţii doar dacă
rămâneţi un membru al uneia din Clasele admisibile în Tranzacţie şi dacă nu vă auto-excludeţi
din Tranzacţii. Auto-excluderea din Tranzacţii este modul dumneavoastră de a transmite Curţii
că nu doriţi să faceţi parte din Tranzacţii sau din Clasele admisibile în Tranzacţie. În cazul în
care vă auto-excludeţi, nu aveţi niciun drept de a ridica obiecţii faţă de Tranzacţii deoarece
acestea nu mai au niciun efect asupra dumneavoastră.
AVOCAŢII CARE VĂ REPREZINTĂ

26.

Sunt reprezentat de un avocat în acest proces?
Curtea a numit avocaţii enumeraţi mai jos să vă reprezinte pe dumneavoastră şi Clasele
admisibile în Tranzacţie în această Acţiune:
Christopher M. Burke
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
Telefon: 619-233-4565
cburke@scott-scott.com

Michael D. Hausfeld
Hausfeld LLP
1700 K Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Telefon: 202-540-7200
mhausfeld@hausfeld.com

Aceşti avocaţi sunt denumiţi Avocatul grupului. Avocatul Grupului poate solicita Curţii plata
onorariilor avocaţiale şi a cheltuielilor de judecată din Fondul tranzacţiei. Nu vi se vor imputa
alte costuri pentru serviciile Avocatului grupului. În cazul în care doriţi să fiţi reprezentat de
avocatul propriu, puteţi angaja un avocat, suportând dumneavoastră cheltuielile aferente.
27.

Cum vor fi plătiţi avocaţii?
Până în momentul de faţă, Avocatului grupului încă nu i-au fost plătite onorariile avocaţiale sau
rambursate spezele. Orice onorarii şi costuri avocaţiale vor fi plătite doar dacă vor fi aprobate de
Curte, având o valoare considerată a fi corectă şi rezonabilă. Tranzacţiile prevăd faptul că
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Avocatul grupului poate solicita Curţii plata onorariilor avocaţiale şi rambursarea cheltuielilor
din Fondul tranzacţiei. Până la data de 12 ianuarie 2018, Avocatul grupului va solicita acordarea
onorariilor avocaţiale, precum şi rambursarea cheltuielilor de judecată, al căror total nu va depăşi
18% din Fondul tranzacţiei.
Acesta este doar un rezumat al solicitării de plată a onorariilor avocaţiale şi a cheltuielilor de
judecată. Orice cereri în vederea susţinerii solicitărilor vor fi disponibile pe pagina de internet a
Tranzacţiei după depunerea acestora la data de 12 ianuarie 2018. După acea dată, puteţi să
vizualizaţi documentele cererii pe pagina WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.
Curtea va lua în considerare cererea avocaţilor cu privire la onorariile avocaţiale şi cheltuielile de
judecată în timpul sau după Audierea de echitate.
AUDIEREA DE ECHITATE A CURŢII
28.

Când şi unde va decide Curtea aprobarea Tranzacţiilor?
Curtea va susţine Audierea de echitate în data de 23 mai 2018 la ora 16:00, Ora de Est, la
United States District Court for the Southern District of New York (Curtea Districtuală S.U.A.,
Districtul de Sud al New York-ului), Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley
Square, New York, New York 10007. Data şi ora Audierii de echitate pot fi modificate fără ca
dumneavoastră să fiţi notificaţi. Chiar dacă nu sunteţi obligaţi să participaţi, în cazul în care
intenţionaţi să participaţi, verificaţi pagina WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM înainte de a vă
planifica călătoria.
La Audierea de echitate, Curtea va lua în considerare dacă Tranzacţiile sunt corecte, rezonabile şi
adecvate. De asemenea, Curtea va lua în considerare dacă va aproba Planul de alocare şi
solicitările cu privire la acordarea onorariilor avocaţiale şi a cheltuielilor de judecată. În cazul în
care sunt obiecţii, Curtea le va lua în considera în acel moment. Nu ştim cât va dura Audierea de
echitate sau când va lua Curtea o decizie. Decizia Curţii poate fi supusă unui apel.

29.

Trebuie să mă prezint la Audierea de echitate?
Nu. Avocatul grupului va putea răspunde tuturor întrebărilor adresate de către Curte. Sunteţi,
totuşi, binevenit la Audiere, pe cheltuiala dumneavoastră. În cazul în care trimiteţi obiecţiile
ridicate, nu sunteţi obligat să vă prezentaţi în faţa Curţii pentru a le discuta. În condiţiile în care
aţi trimis în timp util obiecţiile dumneavoastră în scris, Curtea le va lua în considerare. Puteţi de
asemenea să angajaţi un avocat care să participe, dar dumneavoastră nu sunteţi obligat să
participaţi.

30.

Am dreptul să vorbesc la Audierea de echitate?
Puteţi solicita Curţii permisiunea de a vorbi în timpul Audierii de echitate. În cazul în care doriţi
să participaţi la Audierea de echitate pentru a ridica obiecţii (fie dumneavoastră, fie printr-un
avocat angajat pe cheltuială proprie), trebuie să înaintaţi obiecţiile în scris şi să includeţi în
obiecţiile dumneavoastră (sau, după caz, ale avocatului dumneavoastră) cererea de permisiune de
a vorbi la Audierea de echitate.
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Nu puteţi solicita să vorbiţi la Audierea de echitate prin telefon sau e-mail. Trebuie să faceţi
acest lucru în scris, prin poştă. Obiecţiile dumneavoastră şi, dacă este cazul, cererea de
permisiune de a vorbi la Audierea de echitate trebuie trimise prin poştă până la data de
7 februarie 2018, data poştei, la următoarea adresă:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
Administratorul pretenţiilor va prezenta obiecţiile şi solicitarea dumneavoastră de a vorbi la
Audierea de echitate către Avocatul grupului, care le va depune la dosar.
ACCESUL LA MAI MULTE INFORMAŢII
31.

Cum pot obţine mai multe informaţii?
Prezenta Notificare sintetizează Acordurile de tranzacţie şi Planul de alocare. Mai multe
informaţii detaliate se regăsesc în Acordul de tranzacţie şi Planul de alocare, toate acestea fiind
disponibile pe pagina WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. Pagina de internet a Tranzacţiei
dispune de asemenea de răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre Tranzacţii,
Formularul pentru solicitarea de despăgubiri şi alte informaţii care vă pot ajuta să determinaţi
dacă sunteţi membru al uneia din Clasele admisibile în Tranzacţie şi dacă sunteţi eligibil pentru a
obţine despăgubiri. Puteţi de asemenea suna gratuit la 1-888-582-2289 (dacă sunaţi din afara
Statelor Unite sau a Canadei, apelaţi 1-330-333-7253) sau contactând Administratorul
pretenţiilor în scris la:
In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
****Vă rugăm să nu contactaţi Curtea sau Grefierul Curţii cu referire la prezenta
Notificare sau pentru orice alte informaţii suplimentare.****

LA DATA DE: 29 septembrie 2017

PRIN ORDINUL CURŢII
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