
Viktigt juridiskt meddelande från United States District Court for the Southern District of New York  
(USA:s distriktsdomstol för New Yorks södra distrikt)

Om du tidigare har köpt eller på annat sätt förvärvat  
vissa Petrobras-värdepapper kan du få en kontant utbetalning  

genom en gruppförlikning.

Två föreslagna förlikningar har uppnåtts i en 
gruppstämning om värdepapper som investerare 
lämnat in mot Petróleo Brasileiro S.A. (”Petrobras”) 
och vissa av företagets dotterbolag, försäkringsgivare, 
externa revisorer samt nuvarande och tidigare 
direktörer och tjänstemän. Förlikningarna inkluderar 
vissa värdepapper som Petrobras utfärdat. Petrobras, 
svarande försäkringsgivare och PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes (”PwC Brazil”) nekar till alla 
anklagelser och distriktsdomstolen har inte beslutat  
vem som har rätt.

Om du begärt att avstå från den tidigare utskickade 
informationen om en pågående grupptalan från den 
9 maj 2016 är du inkluderad i denna förlikning, och du 
måste återigen begära avstånd om du inte vill inkluderas 
i förlikningsgruppen.

Är jag inkluderad i den föreslagna förlikningen? 
Du uppmanas att besöka webbplatsen  
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com för att se om du 
är inkluderad i förlikningsgruppen. Förlikningsgruppen 
inkluderar alla personer som:

(a)  under tidsperioden mellan den 22 januari 
2010 och den 28 juli 2015, inklusive 
(”gruppperioden”), köpt eller på annat sätt 
förvärvat Petrobras värdepapper, inklusive 
skuldebrev utfärdade av PifCo och/eller PGF, på 
New York Stock Exchange eller i enlighet med 
andra omfattade transaktioner; och/eller 

(b)  köpt eller på annat sätt förvärvat skuldebrev 
utfärdade av Petrobras, PifCo och/eller PGF, 
i omfattade transaktioner direkt i, i enlighet 
med och/eller spårbara till ett offentligt 
erbjudande från den 13 maj 2013 registrerad i 
USA, och eller ett offentligt erbjudande den  
10 mars 2014 registrerad i USA innan Petrobras 
för sina värdepappersinnehavare offentliggjorde 
en resultaträkning för en period om minst 
12 månader med början efter erbjudandenas 
effektiva datum (11 augusti 2014 när det gäller 
det offentliga erbjudandet från 13 maj 2013, 
samt 15 maj 2015 när det gäller det offentliga 
erbjudandet från 10 mars 2014). 

I förlikningarnas syfte betyder ”omfattade 
transaktioner” alla transaktioner som uppfyller något 
av de följande villkoren:

(i)  en transaktion av ett Petrobras-värdepapper 
upptaget för handel på New York Stock 
Exchange (”NYSE”);

(ii)  en transaktion av ett Petrobras-värdepapper 
som godkändes eller fastställdes via 
förvaltningsbolagets bokföringssystem; eller

(iii)  en transaktion av ett Petrobras-värdepapper 
för vilket USA:s värdepapperslagar gäller, 
inklusive så som tillämpligt i enlighet med 
högsta domstolens beslut i Morrison v. National 
Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010).

Den fullständiga definitionen av förlikningsgruppen, 
samt en komplett lista över de Petrobras-värdepapper 
som uppfyller villkoren (i), (ii) och (iii) finns på:  
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

Vad ger förlikningarna? Petrobras, svarande 
försäkringsgivare och PwC Brazil har accepterat 
förlikningar till ett kombinerat värde av 3 miljarder 
US-dollar (US$ 3 000 000 000,00). Den föreslagna 
förlikningen kan ge en kontakt ersättning beroende 
på: vilka värdepapper du köpt eller förvärvat; det antal 
kvalificerade värdepapper du köpt eller förvärvat; 
samt när du köpte eller förvärvade de kvalificerade 
värdepappren.

Hur kan jag få en betalning? Du behöver skicka in ett 
ersättningsbevis för att få en betalning frankerad eller 
skickad den 9 juni 2018. Besök webbplatsen och ladda 
upp ett ersättningsbevis online, eller så kan du ladda hem 
ett bevis och skicka in det via post.

Vilka är mina övriga alternativ? Om du inte vill bli 
juridiskt bunden av förlikningen måste du utesluta 
dig själv genom att skicka in ett formulär för skriftlig 
begäran om uteslutande, så att detta mottas senast den  
27 april 2018. Om du inte utesluter dig själv 
kommer du att ställa alla krav du har på Petrobras, 
försäkringsgivarna och PwC Brazil och vissa andra 
frisläppta parter. Du kan motstrida förlikningen genom 
att skicka in ett skriftlig protest, så att denna mottas 
senast den 11 maj 2018. Du kan inte både utesluta 
dig från och protestera mot förlikningen. Det längre 
meddelandet på webbplatsen nedan förklarar hur 
uteslutande och protest fungerar. Domstolen kommer 
att genomföra en förlikningsutfrågning den 4 juni 2018 
för att slutligen besluta om förlikningen och en begäran 
om advokatkostnader på upp till 9,5 % av den totala 
förlikningssumman på 285 000 000,00 US-dollar ska 
godkännas eller inte, samt en kompensation på upp till 
400 000 US-dollar till grupprepresentanterna. Du kan 
delta under förlikningsförhöret, antingen personligen 
eller via en advokat som du anlitat, men du behöver inte 
göra det. Använd telefonnumret eller webbplatsen som 
anges nedan för att få mer information om uteslutande, 
kvalificering och kravställan.

1-855-907-3218 www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com


