Viktig juridisk merknad fra United States District Court for the Southern District of New York
(USAs tingrett for det sørlige distriktet av New York)

Hvis du tidligere har kjøpt eller på en annen måte anskaffet
visse Petrobras-verdipapirer, kan det hende du kan motta en
kontantbetaling fra et oppgjør i et gruppesøksmål.
To foreslåtte oppgjør har blitt nådd i et gruppesøksmål
om verdipapirer som ble brakt av investorer mot Petróleo
Brasileiro S.A. («Petrobras») og enkelte av dets tilknyttede
selskaper, assurandører, eksterne revisorer og nåværende
og tidligere direktører og ledere. Oppgjøret inkluderer
visse verdipapirer utstedt av Petrobras. Petrobras,
assurandørens
saksøkte
og
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes («PwC Brazil») nekter alle og
enhver anklage om å ha begått noen urett, og tingretten har
ikke besluttet hvem som har rett.

(iii) enhver transaksjon i et Petrobras-verdipapir som
verdipapirlover for USA gjelder for, inkludert der
aktuelt i henhold til avgjørelsen i USAs høyesterett
for Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S.
247 (2010)
Den fullstendig definisjon av oppgjørsgruppen, samt
fullstendig lister over Petrobras-verdipapirer berettiget til
å tilfredsstille kriterier (i), (ii) og (iii), er tilgjengelige på:
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

Hvis du har bedt om utelukkelse som svar på tidligere
sendt melding om avventing av gruppesøksmålet, datert
9. mai 2016, er du inkludert i dette oppgjøret, og du må
be om utelukkelse på nytt hvis du ikke vil være inkludert
i oppgjørsgruppen.

Hva tilbyr oppgjørene? Petrobras, assurandørens saksøkte
og PwC Brazil har gitt sitt samtykke til oppgjøret med en
kombinert verdi på USD 3 milliarder (USD 3 000 000 000,00).
Det tilbudte oppgjøret kan gi krav på en kontantbetaling
avhengig av: verdipapirene du har kjøpt eller anskaffet;
Er jeg inkludert i de foreslåtte oppgjørene? hvor mange gyldige verdipapirer som du har kjøpt eller
Du
oppfordres
til
å
besøke
nettsiden anskaffet, og når du har kjøpt eller anskaffet de kvalifiserte
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com for å se om du er verdipapirene.
inkludert i oppgjørsgruppen. Oppgjørsgruppen inkluderer
Hvordan får jeg en utbetaling? Du må sende inn et bevis
alle personer som:
på kravet ditt for å motta betaling, poststemplet eller sendt
(a) i løpet av tidsperioden fra og med 22. januar 2010 innen 9. juni 2018. Gå til nettstedet og registrer beviset ditt
til og med 28. juli 2015 («gruppeperioden») kjøpte på kravet på nettet, eller last ned og registrer via post.
eller på annen måte anskaffet Petrobras-verdipapirer,
inkludert gjeldspapirer utstedt av PifCo og/eller Hvilke andre alternativer har jeg? Hvis du ikke vil bli holdt
PGF, på børsen i New York eller i medhold av andre juridisk bundet av oppgjøret, må du utelukke deg selv ved å
dekkede transaksjoner; og/eller
sende et skriftlig skjema for forespørsel om utelukkelse slik
(b) kjøpte eller på annen måte anskaffet gjeldsobligasjoner at det mottas senest 27. april 2018. Hvis du ikke utelukker
utstedt av Petrobras, PifCo og/eller PGF, i dekkede deg selv, vil du frigi eventuelle krav du kan ha mot Petrobras,
transaksjoner, direkte i, med henvisning og/eller assurandørens saksøkte og PwC Brazil og visse andre frigitte
sporbare til et offentlig tilbud av 13. mai 2013 parter. Du kan protestere oppgjøret ved å sende en skriftlig
registrert i USA og/eller et offentlig tilbud av 10. mars protest som mottas senest 11. mai 2018. Du kan ikke både
2014 registrert i USA før Petrobras gjorde tilgjengelig utelukke deg selv fra og protestere mot oppgjøret. Den
for sine verdipapirinnehavere en inntektsoversikt lengre merknaden som er tilgjengelig på nettstedet som
som dekker en periode på minst tolv måneder, som er ført opp nedenfor, forklarer hvordan du utelukker deg
starter etter ikrafttredelsesdatoen for tilbudene selv fra eller protesterer mot oppgjøret. Retten vil holde
(11. august 2014 i forbindelse med det offentlige en oppgjørshøring 4. juni 2018 for å vurdere om den skal
tilbudet av 13. mai 2013 og 15 mai 2015 i forbindelse godkjenne oppgjøret og en forespørsel om advokatutgifter
med det offentlige tilbudet av 10. mars 2014).
på opptil 9,5 % av det totale oppgjørsbeløpet, som er
Når det gjelder oppgjøret, betyr «dekket transaksjon» enhver USD 285 000 000,00 og en kompenserende tildeling på opptil
transaksjon som tilfredsstiller ett eller flere av disse kriteriene: USD 400 000 for representanter av gruppen. Om du ønsker
det, kan du møte opp på oppgjørshøringen, enten alene eller
(i) enhver transaksjon av et Petrobras-verdipapir oppført representert av en advokat som du har engasjert, men det er
for handel på børsen i New York («NYSE»)
ikke nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, inkludert om
(ii) enhver transaksjon av et Petrobras-verdipapir som oppreisning, berettigelse og frigjørelse av krav, kan du ringe
ble klarert eller gjort opp gjennom Depository Trust nummeret eller gå til nettsiden nedenfor.
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