Tärkeä oikeudellinen ilmoitus United States District Court for the Southern District of New York
(Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion eteläisen piirikunnan piirioikeus) -tuomioistuimelta

Jos olette aiemmin ostanut tai muutoin hankkinut tiettyjä
Petrobras-arvopapereita, saatatte olla oikeutettu käteiskorvaukseen
ryhmäkanteen sovintoratkaisuehdotuksen mukaisesti.
Kaksi sovintoratkaisuehdotusta on saatu aikaan arvopaperien
ryhmäkannetapauksessa, jonka sijoittajat nostivat Petróleo
Brasileiro S.A.:ta (”Petrobras”) ja joitakin sen tytäryhtiöitä,
merkitsijöitä, ulkoisia tilintarkastajia ja nykyisiä ja
entisiä johtajia ja toimihenkilöitä vastaan. Sopimukseen
saattaa sisältyä joitakin Petrobrasin liikkeeseen laskemia
arvopapereita. Petrobras, merkitsijöiden puolustusasianajajat
ja
PricewaterhouseCoopers
Auditores
Independentes
(”PwC Brazil”) kieltävät kaikki väärinkäytössyytökset.
Tuomioistuin ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstään.
Jos pyysitte poissulkemista vastauksena 9. toukokuuta
2016 lähetettyyn ilmoitukseen ryhmäkanteen vireilläolosta,
olette osallisena tässä sovintoratkaisussa ja Teidän tulee
uudelleen pyytää poissulkemista, mikäli ette halua olla
osallisena ryhmäkanteessa.
Olenko osallisena sovintoratkaisuehdotuksessa? Voitte
vierailla osoitteessa www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com ja
tarkistaa, oletteko osallisena ryhmäkanteessa. Ryhmäkanteeseen
sisältyvät kaikki henkilöt, jotka:
(a)

(b)

ajanjaksolla 22. tammikuuta 2010 ja 28. heinäkuuta
2015, mainitut päivät mukaan lukien (”kannejakso”),
ostivat tai muutoin hankkivat Petrobras-arvopapereita,
mukaan lukien velkapapereita, joiden liikkeeseen
laskijoina toimivat PifCo ja/tai PGF, New Yorkin
pörssissä tai muiden sisältyvien tapahtumien
mukaisesti; ja/tai
ostivat tai muutoin hankkivat velkapapereita, joiden
liikkeeseen laskijoina toimivat Petrobras, PifCo
ja/tai PGF, sisältyvissä tapahtumissa, suoraan,
seurauksena tai jäljitettävissä 13. toukokuuta 2013
järjestettyyn liikkeeseen laskuun Yhdysvalloissa
ja/tai 10. maaliskuuta 2014 järjestettyyn liikkeeseen
laskuun Yhdysvalloissa ennen kuin Petrobras
julkaisi
arvopaperihaltijoilleen
tuloslaskelman,
johon sisältyi vähintään 12 kuukauden jakso
alkaen
tarjousten
voimaantulopäivän
jälkeen
(11.
elokuuta
2014
liikkeeseen
laskulle,
joka järjestettiin 13. toukokuuta 2013, ja
15. toukokuuta 2015 liikkeeseen laskulle, joka
järjestettiin 10. maaliskuuta 2014).

Sovintoratkaisun yhteydessä ilmaisu ”sisältyvä tapahtuma”
tarkoittaa mitä tahansa tapahtumaa, joka täyttää jonkin
seuraavista ehdoista:
(i)

mikä tahansa tapahtuma, joka liittyy New Yorkin
pörssissä (”NYSE”) kaupankäyntiä varten listattuihin
Petrobras-arvopapereihin;

(ii)

mikä
tahansa
tapahtuma,
joka
liittyy
Petrobras-arvopapereihin ja joka on selvitetty
säilytys- ja notariaattipalveluita tarjoavan yrityksen
kirjanpitojärjestelmässä tai;

1-855-907-3218

(iii) mikä
tahansa
tapahtuma,
joka
liittyy
Petrobras-arvopapereihin ja jota koskee Yhdysvaltain
arvopaperilainsäädäntö, mukaan lukien sovellettavissa
määrin Yhdysvaltain Korkeimman oikeuden päätös
tapauksessa Morrison v. National Australia Bank,
561 U.S. 247 (2010).
Ryhmäkanteen täydellinen määritelmä sekä täydelliset
luettelot Petrobras-arvopapereista, jotka täyttävät kohtien (i),
(ii) ja (iii) kriteerit, ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.
Mitä sovintoratkaisu tarjoaa? Petrobras, merkitsijöiden
puolustusasianajajat ja PwC Brazil ovat suostuneet
sovintoratkaisuun, jonka yhteisarvo on 3 miljardia Yhdysvaltain
dollaria (USD 3 000 000 000,00). Sovintoratkaisuehdotus
saattaa tarjota käteiskorvauksen seuraavien ehtojen mukaisesti:
mitä arvopapereita on ostettu tai hankittu, korvaukseen
oikeutettujen ostettujen tai hankittujen arvopaperien määrä
ja ajankohta, jolloin korvaukseen oikeutetut arvopaperit on
ostettu tai hankittu.
Kuinka voin saada korvauksen? Korvauksen saadaksenne
Teidän on lähetettävä vaatimustodistus, joka on leimattu tai
lähetetty viimeistään 9. kesäkuuta 2018. Voitte vierailla
verkkosivustolla ja lähettää vaatimustodistuksen sähköisesti tai
ladata vaatimustodistuksen ja lähettää sen postitse.
Mitä muita vaihtoehtoja minulla on? Jos ette halua
sovintoratkaisun sitovan Teitä oikeudellisesti, Teidän
on poissuljettava itsenne siitä lähettämällä kirjallinen
poissulkemispyyntö niin, että se on perillä viimeistään
27. huhtikuuta 2018. Jos ette sulje itseänne pois, voitte
esittää
vahvistuskanteen
Petrobrasia,
merkitsijöiden
puolustusasianajajia, PwC Brazil -yhtiötä ja tiettyjä muita
osapuolia vastaan. Voitte vastustaa sovintoratkaisua
lähettämällä kirjallisen vastustuksen niin, että se on
perillä viimeistään 11. toukokuuta 2018. Ette voi sekä
sulkea itseänne pois sovintoratkaisusta että vastustaa
sitä. Alla mainitulla verkkosivustolla julkaistussa
pidemmässä ilmoituksessa on ohjeet sulkeutumiseen pois
sovintoratkaisusta tai sovintoratkaisun vastustamiseen.
Tuomioistuin järjestää sovintoratkaisua koskevan kuulemisen
4. kesäkuuta 2018 tehdäkseen päätöksen siitä, hyväksyykö se
lopulta sovintoratkaisun ja pyynnön asianajokustannuksista,
jotka ovat enintään 9,5 prosenttia sovintoratkaisun
kokonaissummasta, joka on 285 000 000,00 Yhdysvaltain
dollaria, ja ryhmäkanteen edustajien enintään 400 000
Yhdysvaltain dollarin suuruisen hyvityspalkkion. Voitte
esiintyä todistajana sovintoratkaisun kuulemiskäsittelyssä joko
henkilökohtaisesti tai palkkaamanne asianajajan välityksellä,
mutta tämä ei ole välttämätöntä. Lisätietoja kanteesta,
kelvollisuudesta ja vahvistuskanteen esittämisestä on saatavilla
seuraavasta puhelinnumerosta tai seuraavalta verkkosivustolta.

www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

