הודעה משפטית חשובה מUnited States District Court for the Southern District of New York-
(בית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של מדינת ניו יורק)

אם רכשת לאחרונה או השגת בכל דרך אחרת ניירות ערך
מסוימים של  ,Petrobrasאתה עשוי לקבל תשלום במזומן
כתוצאה מהסדר של תביעה ייצוגית.

תביעה ייצוגית בנושא ניירות ערך של משקיעים נגד
(להלן
Petróleo
Brasileiro
S.A.
“ )”Petrobrasוחלק מהחברות המסונפות שלה,
הערבים ,המבקרים החיצוניים והדירקטורים
והמנהלים הנוכחיים והקודמים שלה הסתיימה
עם הצעה לשני הסדרים .ההסדרים כוללים
ניירות ערך מסוימים שהונפקו על-ידי
 ,Petrobras. Petrobrasהנתבעים הערבים
PricewaterhouseCoopers
וAuditores-
( Independentesלהלן “)”PwC Brazil
מכחישים את כל ההאשמות ובית המשפט המחוזי
לא קבע מי צודק.
אם ביקשת החרגה בתגובה להודעה הקודמת
שנשלחה בדואר על תביעה ייצוגית שלא
הוכרעה מהתאריך ה 9-במאי ,2016 ,אתה נכלל
בהסדר זה ,ועליך לבקש שוב החרגה אם אינך
רוצה להיכלל בהסדר הייצוגי.
האם אני נכלל בהסדרים המוצעים?
האינטרנט
באתר
שתבקר
מומלץ
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כדי לראות אם אתה נכלל בהסדר הייצוגי .הסדר
הפשרה הייצוגי כולל את כל האנשים אשר:
(א) במהלך התקופה שבין ה 22-בינואר,
 2010ל 28-ביולי 2015 ,כולל
(להלן “תקופת התביעה”) ,רכשו או
השיגו בדרך אחרת ניירות ערך של
 ,Petrobrasלרבות ניירות ערך של חוב
שהונפקו על-ידי  PifCoו/או ,PGF
בבורסה לניירות ערך של ניו יורק או
בכפוף לעסקאות מכוסות אחרות; ו/או
(ב) רכשו או השיגו בדרך אחרת ניירות ערך
של חוב שהונפקו על-ידי Petrobras,
 ,PifCoו/או  ,PGFבמסגרת עסקאות
מכוסות ,ישירות דרך הצעה ציבורית
מה 13-במאי 2013 ,שנרשמה בארה”ב
ו/או הצעה ציבורית מה 10-במרץ,
 2014שנרשמה בארה”ב ,בכפוף אליה
או בהקשר שלה ,לפני שמחזיקי ניירות
הערך של  Petrobrasקיבלו את הצהרת
ההכנסות שלה ,המכסה תקופה של שנים
עשר חודשים לפחות ,המתחילה לאחר
תאריך הכניסה לתוקף של ההצעות
( 11באוגוסט 2014 ,במקרה של ההצעה
הציבורית מה 13-במאי ,2013 ,ו15-
במאי 2015 ,במקרה של ההצעה הציבורית
מה 10-במרץ.)2014 ,
למטרת ההסדרים ,המשמעות של “עסקה מכוסה”
היא כל עסקה שעומדת בכל אחד מהקריטריונים
הבאים:
( )iכל עסקה בנייר ערך של Petrobras
הרשום למסחר בבורסה לניירות ערך של
ניו יורק (“;)”NYSE
1-855-907-3218

( )iiכל עסקה בנייר ערך של Petrobras
שקיבלה היתר או יושבה דרך מערכת
הרישום בספרים של המסלקה
 ;Depository Trust Companyאו
( )iiiכל עסקה בנייר ערך של  Petrobrasשעליה
חלים חוקי ניירות הערך של ארה”ב ,כולל
חוקים החלים בכפוף להחלטת בית המשפט
העליון בתיק Morrison v. National
Australia Bank, 561 U.S. 247
.(2010)
ההגדרה המלאה של ההסדר הייצוגי ,וכן הרשימות
המלאות של ניירות הערך של  Petrobrasהכשירים
לעמוד בקריטריונים ()i )ii( ,ו )iii(-זמינות בכתובת:
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מה מספקים ההסדרים?  ,Petrobrasהנתבעים
הערבים ו PwC Brazil-הסכימו להסדרים בעלי
ערך משולב כולל של  3מיליארד דולר אמריקני
( .)US$3,000,000,000.00ההסדר המוצע עשוי
לספק תשלום במזומן התלוי בגורמים הבאים:
ניירות הערך שרכשת או השגת; מספר ניירות
הערך הכשירים שרכשת או השגת; והמועד שבו
רכשת או השגת את ניירות הערך הכשירים.
כיצד ניתן לקבל תשלום? עליך לשלוח הוכחת
תביעה על מנת לקבל תשלום שייחתם בחותמת
דואר או יוגש עד ה 9-ביוני .2018 ,בקר באתר
האינטרנט והגש הוכחת תביעה באופן מקוון ,או
הורד אותה והגש דרך הדואר.
מהן האפשרויות האחרות שעומדות לרשותי?
אם אינך רוצה שההסדר יחייב אותך מבחינה
משפטית ,עליך לשלול את עצמך על-ידי הגשת
בקשה בכתב עבור טופס החרגה כך שיתקבל לא
יאוחר מ 27-באפריל .2018 ,אם לא תשלול את
עצמך ,אתה מסיר כל תביעה עתידית שעשויה
להיות לך נגד  ,Petrobrasהנתבעים הערבים
ו PwC Brazil-וגורמים פטורים מסוימים אחרים.
אתה רשאי להתנגד להסדר על-ידי הגשת התנגדות
בכתב כך שתתקבל לא יאוחר מ 11-במאי.2018 ,
אינך יכול גם לשלול את עצמך מההסדר וגם
להתנגד לו .ההודעה הארוכה יותר המופיעה
באתר האינטרנט המצוין להלן מסבירה כיצד
לשלול את עצמך או להתנגד .בית המשפט יערוך
שימוע בנושא ההסדר ב 4-ביוני 2018 ,כדי לשקול
אם לאשר לבסוף את ההסדר ובקשה לעמלת עורכי
דין של עד  9.5%מסכום ההסדר הכולל שהיא
 285,000,000.00דולר ,ומענק תגמולים של עד
 400,000דולר עבור נציגי התביעה .אתה רשאי
להגיע לשימוע בנושא ההסדר ,בין אם בעצמך או
דרך עורך דין מטעמך ,אבל אינך מוכרח .לקבלת
מידע נוסף ,לרבות בנושא הסעד ,הזכאות והסרת
תביעות עתידיות ,התקשר למספר או בקר באתר
האינטרנט להלן.
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