Pemberitahuan Hukum Penting dari United States District Court for the Southern District of New York
(Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York)

Jika sebelumnya Anda membeli atau memperoleh
sekuritas Petrobras tertentu, maka Anda dapat menerima
uang tunai dari penyelesaian gugatan kelompok.
Dua usulan penyelesaian telah tercapai dalam
gugatan kelompok sekuritas yang diajukan oleh
investor terhadap Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”)
beserta sejumlah afiliasi, penanggung, auditor
eksternal, serta direktur dan pejabat saat ini maupun
terdahulu. Penyelesaian mencakup sekuritas tertentu
yang diterbitkan oleh Petrobras. Petrobras, Tergugat
Penanggung, serta PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (“PwC Brasil”) menolak setiap dan
semua dugaan pelanggaran, dan Pengadilan Distrik
belum memutuskan pihak yang benar.
Jika Anda meminta pengecualian sebagai respons
atas surat pemberitahuan penangguhan gugatan
kelompok tertanggal 9 Mei 2016 yang sebelumnya
dikirim,
berarti Anda
disertakan
dalam
Penyelesaian ini dan harus meminta pengecualian
lagi jika tidak ingin disertakan dalam Kelompok
Penyelesaian.
Apakah saya disertakan dalam Penyelesaian
yang diusulkan? Untuk mengetahui apakah
Anda
disertakan
dalam
Kelompok
Penyelesaian, sebaiknya kunjungi situs web
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.
Kelompok
Penyelesaian mencakup semua Orang yang:
(a) selama Periode antara 22 Januari 2010 hingga
28 Juli 2015, termasuk (“Periode Kelompok”),
membeli
atau
memperoleh
Sekuritas
Petrobras, termasuk sekuritas utang yang
diterbitkan oleh PifCo dan/atau PGF, di Bursa
Efek New York atau sesuai dengan Transaksi
Tercakup lainnya; dan/atau
(b) membeli atau memperoleh sekuritas utang
yang diterbitkan oleh Petrobras, PifCo,
dan/atau PGF, dalam Transaksi Tercakup,
secara langsung pada, sesuai dengan,
dan/atau dapat ditelusuri ke penawaran
publik tanggal 13 Mei 2013 dan/atau
10 Maret 2014 yang terdaftar di Amerika
Serikat sebelum Petrobras menyediakan
laporan pendapatan secara umum untuk
pemegang sekuritasnya, yang mencakup
periode minimal dua belas bulan yang
dimulai setelah tanggal berlakunya penawaran
(11 Agustus 2014 dalam kasus penawaran
publik tanggal 13 Mei 2013 dan 15 Mei
2015 dalam kasus penawaran publik tanggal
10 Maret 2014).
Untuk tujuan Penyelesaian, “Transaksi Tercakup”
berarti transaksi apa pun yang memenuhi salah satu
kriteria berikut:
(i)

transaksi apa pun dalam Sekuritas Petrobras
yang terdaftar untuk perdagangan di Bursa
Efek New York (“NYSE”);
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(ii) transaksi apa pun dalam Sekuritas Petrobras
yang dikliring atau diselesaikan melalui sistem
entri pembukuan Depository Trust Company;
atau
(iii) transaksi apa pun dalam Sekuritas Petrobras
yang harus mematuhi undang-undang sekuritas
Amerika Serikat, termasuk sebagaimana
berlaku sesuai keputusan Mahkamah Agung
dalam Morrison v. National Australia Bank,
561 U.S. 247 (2010).
Definisi lengkap tentang Kelompok Penyelesaian,
serta daftar lengkap Sekuritas Petrobras yang layak
untuk memenuhi kriteria (i), (ii), dan (iii) tersedia di:
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.
Apa yang diperoleh dari Penyelesaian? Petrobras,
Tergugat Penanggung, dan PwC Brasil telah
menyepakati Penyelesaian dengan nilai gabungan
sebesar USD3 miliar (USD3.000.000.000,00). Usulan
penyelesaian dapat mencakup pembayaran tunai,
tergantung pada sekuritas yang Anda beli atau peroleh;
jumlah sekuritas layak yang Anda beli atau peroleh;
dan waktu pembelian atau perolehan sekuritas layak.
Bagaimana cara mendapatkan Pembayaran?
Anda harus mengirim Bukti Klaim untuk menerima
pembayaran bercap pos atau yang dikirim sebelum
9 Juni 2018. Kunjungi situs web dan ajukan Bukti
Klaim secara online, atau download dan kirim
melalui pos.
Apa saja pilihan lainnya? Jika tidak ingin terikat
secara hukum oleh Penyelesaian, Anda harus
mengecualikan diri dengan mengirim Formulir
Permintaan Pengecualian tertulis agar diterima paling
lambat 27 April 2018. Jika tidak mengecualikan diri,
berarti Anda akan membebaskan klaim yang mungkin
dimiliki terhadap Petrobras, Tergugat Penanggung,
PwC Brasil, dan Pihak Terbebas tertentu lainnya.
Anda dapat mengajukan keberatan atas Penyelesaian
dengan mengirim surat pernyataan keberatan agar
diterima paling lambat 11 Mei 2018. Anda tidak dapat
mengecualikan diri dari dan mengajukan keberatan
atas Penyelesaian. Pemberitahuan selengkapnya
yang tersedia di situs web di bawah ini menjelaskan
cara mengecualikan diri atau mengajukan
keberatan. Pengadilan akan mengadakan Dengar
Pendapat Penyelesaian pada 4 Juni 2018 untuk
mempertimbangkan apakah pada akhirnya akan
menyetujui Penyelesaian dan permintaan atas biaya
pengacara hingga 9,5% dari total Jumlah Penyelesaian,
yakni $285.000.000,00, dan kompensasi hingga
$400.000 bagi Perwakilan Kelompok. Anda dapat
menghadiri Dengar Pendapat Penyelesaian, baik sendiri
maupun melalui pengacara yang Anda sewa, namun
Anda tidak wajib hadir. Untuk informasi lebih lanjut,
termasuk bantuan, kelayakan, dan pembebasan klaim,
hubungi nomor atau kunjungi situs web di bawah ini.
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