UNITED STATES DISTRICT COURT
(Arrondissementsrechtbank van de Verenigde Staten)
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
(District zuid te New York)
BETREFT EFFECTENGESCHIL PETROBRAS
Nr. 14-CV-9662 (JSR)
KENNISGEVING VAN AANHANGIGHEID VAN GROEPSGEDING
Aan:
(1)

(2)

Alle kopers die tussen 22 januari 2010 en 28 juli 2015 (de ‘Groepsperiode’), inclusief begin- en einddatum,
de effecten van Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (‘Petrobras’), waaronder schuldeffecten verstrekt door
Petrobras International Finance Company S.A. (‘PifCo’) en/of Petrobras Global Finance B.V. (‘PGF’)
hebben aangeschaft of op andere wijze verkregen op de New York Effectenbeurs (‘NYE’) of ingevolge
overige binnenlandse transacties (de ‘Groep Exchange Act’); en
Alle kopers die effecten verstrekt door Petrobras, PifCo, en/of PGF hebben aangeschaft of op andere wijze
verkregen direct bij, ingevolge en/of herleidbaar tot een beursintroductie van 13 mei 2013 geregistreerd in
de Verenigde Staten en/of een beursintroductie van 10 maart 2014 geregistreerd in de Verenigde Staten
voordat Petrobras aan zijn effectenhouders een resultatenrekening algemeen beschikbaar maakte die een
periode besloeg van ten minste twaalf maanden beginnend na de ingangsdatum van de beursintroducties
(de ‘Groep Securities Act’).

Een federale rechtbank heeft opdracht gegeven tot deze kennisgeving. Dit is geen verzoek van een advocaat. Deze
kennisgeving dient ertoe u op de hoogte te stellen van een rechtszaak in de vorm van een groepsgeding die op dit moment
aanhangig is in de United States District Court for the Southern District of New York (de ‘Rechtbank’) onder de
bovenstaande kop (het ‘Geding’) met betrekking tot overtredingen van paragraaf 10(b) van de Securities Exchange Act
van 1934 en regel 10b-5 van de Securities and Exchange Commission die ingevolge daarvan is afgekondigd, en van
paragraaf 11 van de Securities Act van 1933 (de ‘wetten met betrekking tot federaal effectenrecht’). Het geding wordt
aangespannen namens investeerders vanwege vermeende overtredingen van wetten met betrekking tot federaal
effectenrecht door de gedaagden voor het vermeend verhullen van een omkopings- en smeergeldprogramma dat meerdere
jaren zou beslaan en waarbij miljarden dollars gemoeid zouden zijn.
De gedaagden zijn Petrobras, PGF, Petrobras America Inc., Theodore Marshall Helms, PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, Maria das Graças Silva Foster, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa,
Paulo Roberto Costa, José Carlos Cosenza, Renato de Souza Duque, Guilherme de Oliveira Estrella, Jose Miranda
Formigli Filho, Silvio Sinedino Pinheiro, Daniel Lima de Oliveira, José Raimundo Brandao Pereira, Servio Tulio da Rosa
Tinoco, Paulo José Alves, Gustavo Tardin Barbosa, Alexandre Quintão Fernandes, Marcos Antonio Zacarias, Cornelis
Franciscus Jozef Looman en de volgende gevolmachtigden van de gedaagden – BB Securities Ltd., Citigroup Global
Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, HSBC Securities
(USA) Inc., Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated, Standard
Chartered Bank, Bank of China (Hong Kong) Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banca IMI S.p.A. en Scotia Capital
(USA) Inc. (gezamenlijk de ‘Gedaagden’). De Gedaagden hebben de aantijgingen ontkend en beweren dat zij niet
aansprakelijk zijn voor de aangevoerde schade.
U BENT BIJ DEZEN OP DE HOOGTE GESTELD van de aanhangigheid van het Geding als groepsgeding. Deze
kennisgeving is aan u gericht omdat u mogelijk lid bent van de Groep op de rechten van welke dit Geding uitwerking kan
hebben. Indien u niet zeker weet of u lid bent van de Groep, neem dan contact op met de hieronder genoemde
Groepsadvocaten of raadpleeg uw eigen advocaat.
Een groepsgeding is een type rechtszaak waarbij een of meerdere personen of entiteiten procederen namens alle leden van
een groep personen en entiteiten in dezelfde situatie om monetair of overig herstel te verkrijgen ten bate van de volledige
groep. Groepsgedingen worden gebruikt om te beschikken in juridische en feitelijke kwesties die dezelfde zijn voor alle
leden van een groep.

Bij beschikking van 4 maart 2015 heeft de Rechtbank Universities Superannuation Scheme Limited (‘USS’) aangewezen
als hoofdeiser en Pomerantz LLP aangewezen als hoofdadvocaten conform de Private Securities Litigation Reform Act
van 1995. Op 2 februari 2016 heeft de Rechtbank twee groepen vastgesteld – een Groep Securities Act en een Groep
Exchange Act, zoals hierboven gedefinieerd. De Rechtbank heeft ook de volgende partijen aangewezen: (i) USS als
Groepsvertegenwoordiger voor de Groep Exchange Act, (ii) de aanvullende eisers North Carolina Department of State
Treasurer en Employees’ Retirement System van de staat Hawaii als Groepsvertegenwoordigers voor de Groep Securities
Act; en (iii) Pomerantz LLP als Groepsadvocaten. De gedaagden ontkennen dat dit een correct groepsgeding is en hebben
toestemming gevraagd om in beroep te gaan tegen het vaststellen van de Groepen. De Rechtbank heeft als datum voor de
rechtszaak 19 september 2016 vastgesteld.
Meer informatie over de aantijgingen
http://www.nysd.uscourts.gov/judge/Rakoff.
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UW RECHTEN ALS GROEPSLID: Indien u de effecten van Petrobras, waaronder schuldeffecten verstrekt door PifCo
en/of PGF, hebt aangeschaft of op andere wijze verkregen op de NYE of ingevolge overige binnenlandse transacties in de
Verenigde Staten tijdens de Groepsperiode; of vóór 11 augustus 2014 schuldeffecten verstrekt door Petrobras, PifCo,
en/of PGF hebt aangeschaft of op andere wijze verkregen bij transacties die plaats vonden in de Verenigde Staten, direct
bij, ingevolge en/of herleidbaar tot een beursintroductie van 13 mei 2013 geregistreerd in de Verenigde Staten; en/of vóór
15 mei 2015 schuldeffecten verstrekt door Petrobras, PifCo, en/of PGF hebt aangeschaft of op andere wijze hebt
verkregen direct bij, ingevolge en/of herleidbaar tot een beursintroductie van 10 maart 2014 geregistreerd in de Verenigde
Staten, dan bent u een lid van een of beide van deze Groepen.1 Als u ervoor kiest een lid van een of beide Groepen te
blijven, hoeft u op dit moment niets te doen. U wordt automatisch opgenomen in een of beide Groepen tenzij u een
verzoek tot uitsluiting indient overeenkomstig de volgende procedure. Uw beslissing is om de volgende redenen
belangrijk:
Als u ervoor kiest in een of beide Groepen te blijven, bent u gebonden aan alle bevelen en besluiten in dit Geding,
voordelig dan wel nadelig. Als de Groepen op de gemeenschappelijke gebieden in het gelijk worden gesteld, of als een
schikking wordt getroffen, komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Indien de gedaagden in het gelijk
worden gesteld, mag u geen eigen rechtszaak aanspannen met betrekking tot de zaken die in dit Geding zij besloten. Uw
belangen worden behartigd door de vertegenwoordigers van de Groepen en de Groepsadvocaten. U bent niet persoonlijk
verantwoordelijk voor advocatenkosten tenzij u uw eigen advocaat in dienst neemt. De Groepsadvocaten zijn ermee
akkoord gegaan de Groep te vertegenwoordigen op basis van een voorwaardelijke vergoeding, wat betekent dat tarieven
en onkosten uitsluitend worden vergoed als zij erin slagen een schadevergoeding te verkrijgen van een of meerdere
gedaagden. Advocaatkosten worden uitgekeerd door deze Rechtbank door middel van de eventuele schikking of het
eventuele vonnis dat is verkregen namens de Groepen. U kunt lid van de Groepen blijven en ervoor kiezen om u te laten
vertegenwoordigen door een zelf gekozen advocaat. Als u afzonderlijk een advocaat in dienst neemt, bent u
verantwoordelijk voor de vergoedingen en onkosten van die advocaat, en dient die advocaat namens u een kennisgeving
van verschijning in te dienen bij de Rechtbank en deze naar de Groepsadvocaten te verzenden via het onderstaande adres,
op of vóór 29 juli 2016. Let op: als u zichzelf uitsluit van de Groep en besluit zelf gerechtelijke stappen te nemen, komt u
mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde vorderingen vanwege wettelijke verjaring, waaronder vorderingen in het kader
van Paragraaf 11 met betrekking tot de beursintroductie van 13 mei 2013.
Als u ervoor kiest om uzelf uit te sluiten van een of beide Groepen, bent u niet gebonden aan vonnissen in dit Geding,
en komt u niet in aanmerking voor eventuele schadevergoedingen die worden behaald in dit Geding. Als u ervoor kiest
om uzelf uit te sluiten, met andere woorden als u niet deelneemt aan het Geding, staat het u vrij om afzonderlijk uw
eventuele wettelijke rechten uit te oefenen met betrekking een of meerdere gedaagden.
Indien u wenst deel te nemen aan een eventueel Groepsverhaal, wordt u verplicht uw lidmaatschap van een of beide
Groepen aan te tonen door onder andere het volgende te bewijzen: (i) uw aankoop, verwerving en verkoop van effecten
van Petrobras (waaronder schuldeffecten verstrekt door PifCo en/of PGF); (ii) dat u effecten van Petrobras hebt
aangeschaft door middel van een binnenlandse transactie en als resultaat daarvan schade hebt ondervonden, en/of (iii) dat
u die schuldeffecten hebt aangeschaft ingevolge, of herleidbaar tot, een van de beursintroducties waarnaar hierboven
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Schuldeffecten hebben de volgende CUSIPS: US71647NAC39; US71647NAB55; US71647NAF69; US71647NAA72;
US71647NAD12; US71647NAE94; US71647NAG43; US71647NAH26; US71647NAM11; US71647NAK54;
US71647NAJ81; en US71647NAL38.
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wordt verwezen. Voorts kunnen de Gedaagden proberen te bewijzen dat u niet hebt vertrouwd op de integriteit van de
markt of dat u kennis had van de vermoede onjuiste voorstellingen of veronachtzamingen van de Gedaagden.
UZELF UITSLUITEN VAN EEN OF BEIDE GROEPEN: Indien u onder de definities van een of beide Groepen valt,
wordt u automatisch beschouwd als lid van een of beide Groepen tenzij u een verzoek tot uitsluiting indient. Elk lid van
een of beide Groepen mag een verzoek indienen om niet te worden gebonden aan deze gerechtelijke actie. U kunt uzelf
uitsluiten van een of beide Groepen door per post een ondertekende brief te verzenden waarin u stelt dat u een verzoek
indient om te worden uitgesloten van een of beide Groepen ‘In re Petrobras Securities Litigation, Nr. 14-cv-9662’. Zorg
ervoor dat u het volgende vermeldt: (i) uw naam, adres en telefoonnummers, (ii) de the transactiedetails van de effecten
van Petrobras, de schuldeffecten van PifCo en/of de schuldeffecten van PGF die u hebt aangeschaft, verkregen en/of
verkocht tijdens de Groepsperiodes, inclusief de verkoopdata, het aantal gekochte of verkochte aandelen, en de prijs
daarvan, en (iii) de handtekening van de persoon of entiteit die een verzoek indient om te worden uitgesloten, of een
gemachtigde vertegenwoordiger daarvan. Uw verzoek tot uitsluiting is niet geldig tenzij het al deze informatie bevat. U
dient uw verzoek tot uitsluiting te verzenden met een poststempel van uiterlijk 29 juli 2016 naar: Petrobras Securities
Litigation, Notice Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin, OH 43017-5780.
U kunt uzelf niet telefonisch of via e-mail uitsluiten van een of beide Groepen. Als uw verzoek tot uitsluiting tijdig wordt
verzonden en voldoet aan de bovenstaande vereisten, bent u niet gebonden aan een eventueel vonnis in dit Geding. Als u
een geldig verzoek tot uitsluiting indient, bent u niet gerechtigd tot het delen in een eventuele schadevergoeding in dit
Geding. U dient geen uitsluiting aan te vragen indien u als Groepslid aan dit Geding wilt deelnemen.
GROEPSADVOCATEN: De Groepsadvocaten zijn Pomerantz LLP, 600 Third Avenue, New York, New York 10016,
(212) 661-1100.
ZORG ERVOOR DAT UW ADRES ACTUEEL IS: Om ervoor te zorgen dat de Recthbank en de betrokken partijen
kunnen beschikken over een kloppende lijst met Groepsleden dienen uw naam en contactgegevens actueel te zijn. Als u
uw informatie wilt bijwerken, doet u dit online via www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com of verzendt u de gegevens per
post naar: Petrobras Securities Litigation, Notice Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin, OH 43017-5780. Als
deze kennisgeving door de posterijen naar u is doorgestuurd, of als deze op andere wijze naar u is verzonden op een adres
dat niet actueel is, dient u onmiddellijk de kennisgevingenbeheerder op de hoogte te stellen van uw huidige adres. Als de
kennisgevingenbeheerder niet beschikt over uw huidige adres, ontvangt u mogelijk geen kennisgevingen van belangrijke
ontwikkelingen in dit Geding of informatie over eventuele schikkingen die ten bate van de Groep zijn behaald.
HIER VINDT U AANVULLENDE INFORMATIE: Deze kennisgeving biedt slechts een samenvatting van de
rechtszaak en de eisen van de eisers. Voor gedetailleerdere informatie kunt u contact opnemen met de Groepsadvocaten
door de kennisgevingenbeheerder te bellen via (855) 907-3218, of naar http://www.nysd.uscourts.gov/judge/Rakoff of
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com te gaan. Ga naar www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com voor een exemplaar van
deze kennisgeving in het Engels, Spaans, Portugees, Frans, Duits, Japans of Chinees. U DIENT DE RECHTBANK OF
HET KANTOOR VAN DE GRIFFIER NIET VIA TELEFOON OF POST TE BENADEREN VOOR
INFORMATIE OF ADVIES.
SPECIALE KENNISGEVING AAN EFFECTENMAKELAARS EN ANDERE GEVOLMACHTIGDEN: Als u
tijdens de Groepsperiode de schuldeffecten van Petrobras, inclusief schuldeffecten verstrekt door Petrobras, PifCo en/of
PGF, hebt aangeschaft of op andere wijze verkregen; of vóór 11 augustus 2014 schuldeffecten verstrekt door Petrobras,
PifCo en/of PGF hebt aangeschaft of op andere wijze hebt verkregen bij een beursintroductie van 13 mei 2013
geregistreerd in de Verenigde Staten; of op andere wijze vóór 15 mei 2015 schuldeffecten hebt aangeschaft of op andere
wijze verkregen bij een beursintroductie van 10 maart 2014 geregistreerd in de Verenigde Staten ten gunste van een
andere persoon of entiteit dan uzelf, moet u BINNEN TIEN (10) DAGEN NA ONTVANGST VAN DEZE
KENNISGEVING ofwel (a) bij de kennisgevingenbeheerder voldoende exemplaren van deze kennisgeving aanvragen om
door te sturen naar al die begunstigden en deze kennisgevingen binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst ervan
doorsturen naar de begunstigden, ofwel (b) bij de kennisgevingenbeheerder een lijst indienen met de namen en laatst
bekende adressen van elke persoon of entiteit voor welke u die schuldeffecten hebt aangeschaft tijdens de relevante
periode.
Indien u hierboven optie (a) selecteert, moet u een verklaring naar de kennisgevingenbeheerder sturen ter bevestiging van
de verzending, en moet u uw verzendgegevens bewaren opdat die kunnen worden gebruikt in verband met eventuele
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verdere kennisgevingen in het kader van dit Geding. Als u optie (b) selecteert, verzendt de kennisgevingenbeheerder een
exemplaar van de kennisgeving naar de uiteindelijk gerechtigden. Alle schriftelijke communicatie met betrekking tot het
voorgaande dient te worden gericht aan de kennisgevingenbeheerder: Petrobras Securities Litigation, Notice
Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin, OH 43017-5780.
U hebt recht op vergoeding van redelijke onkosten die daadwerkelijk zijn gemaakt bij het voldoen aan het voorgaande,
inclusief vergoeding van redelijke portokosten en redelijke kosten van het verkrijgen van de namen en adressen van
uiteindelijke gerechtigden, mits u tijdig een factuur indient bij de kennisgevingenbeheerder. Deze redelijke onkosten
worden op verzoek betaald na ontvangst van gepaste ondersteunende documenten. Alle verzoeken tot vergoeding moeten
schriftelijk worden gericht tot de kennisgevingenbeheerder.

Dagtekening: 9 mei 2016

BIJ BESCHIKKING VAN DE RECHTBANK
United States District Court
for the Southern District of New York
(Arrondissementsrechtbank van de Verenigde Staten,
district Zuid te New York)
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